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No. 126

Generalis Streikas
Gręsia Toledo

Milicija nepaliauja šaudžiusi streikierius. 
Taikai neįvykus darbininkai ruošiasi 

generaliniam streikui
TILEDO, Ohio, geg. 27. — Streikuojančių darbininkų de

rybos su Electric Auto-Lite nevyksta, nors joms tarpininkauja 
du federalinini taikintojai.

Elektros darbininkai vienbalsiai nutarė paskelbti užuojau- 
streiką, bet prašant federaliniam taikintojui, streiką atidėjo 
ketvirtadienio. Tad pavojus generalinio streiko nusitraukė 
ketvirtadienio, nes be elektros darbininkų nepradės streiko

ir kiti darbininkai.
šiandie prie dirbtuvės buvo ramu, nes dirbtuvė nedirbo 

ir todėl nebuvo priežasties streikierių susirėmimams su milicija.

tos 
iki 
iki

TOLEDO, O., geg. 27. —Ko
va streikuojančių Electric Auto- 
Lite darbininkų nepasiliauja.

Streikieriai atmetė federalinio 
tarpininkautojo Taft pasiūly
mus susitaikymui su samdyto
jais ir nutarė tęsti streiką, nes 
jo taikos pasiūlymai nieko dar
bininkams nežadėjo.

Kartu* su nutarimu tęsti strei
ką atsinaujino kova ir su mili
cininkais ir kompanijos mušei
komis. Darbininkai veržiasi 
prie dirbtuvės, kad neleisti į ją 
įeiti streiklaužiams. Milicininkai 
gi nuodingų dujų bombomis ir 
šaunamais ginklais stengiasi 
streikierių neprileisti arčiau 
dirbtuvės.

Delei to ištiko dar keli strei- 
kierių susirėmimai su milicinin
kais, kuriuose millčlfittikai mė
tė nuodingų dujų bombas ir 
trečią kartą šovė į streikierių 
minią, gal mirtinai sifžeisdami 
Owen Dougherty. Matyt, kuo
met kiti milicininkai šovė į orą, 
vienas jų šovė tiesiai į minią.

Trys streikieriai liko subady
ti milicininkų durtuvais. Vie
nas perdurtas į koją, o du per-

durti į nugarą, kai jie bčgo iŠ 
susirėmimo vietos.

Milicija pradėjo areštuoti ma
žus vaikus, kurie šaudo i mili
cininkus iš savo mažu šau*tu-

Payton Cass, 36 m., liko per
šautas ir sunkiai sužeistas kai 
jis stovėjo ant savo namų por- 
čių, už dviejų blokų nuo strei
ko vietos.

Iš priežasties tokio nuožmaus 
milicijos elgimosi su streikie- 
rieis, miestui gręsia visuotinas 
streikas.

Elektros darbininkai jau šau
kia savo susirinkimą apsvars
tyti paskelbimą užuojautos 
streiko. Jų streikas paliktų 
miestą tamsoj, sustabdytų gat- 
vekarius, suparaližuotų visą in
dustriją ir butų ženklas pra
džiai generalinio streiko.

Taikos derybos su streikie- 
riais tęsis ir toliau, bet nema
noma, kad kas iš to išeitų, nes 
samdytojai yra nusistatę ne
nusileisti darbininkams, o dar
bininkai yra pasiryžę kruviną 
kovą laimėti.

250 žmonių žuvo že 
mes drebėjime 

Chiniioje

Ir Rumunija ruošiasi 
įvesti karininkų 

diktatūra
HONKONG, geg. 27.

tomis žiniomis, Kwantung pro
vincijoj nuslinkęs Kaicheung 
kalnas palaidojo visą kaimą, ku
riame žuv 250 žmonių. Keletas 
kitų kaimų irgi skaudžiai nu
kentėjo.

Lygiai savaitė atgal kitoj to 
paties kalno pusėj žemės nu
sunkime žuvo irgi 250 žmonių. 
.Matyt, visas kalnas griūna nuo 
smarkių lietų.

Gau Labiausia karininkams nusidė
jusi karaliaus meilužė buk jau 
apleidusi Rumuniją

Karas Arabijoj atsi 
naujino

ADEN, Arabijoj, g. 27. — 
Nežiūrint Yemen aštrios cen
zūros, gauta žinių ,kad Saudi 
Arabia atnaujino karą su Ye
men ir veržiasi linkui pastaro- 
rioss sotinės Sana. Prieš porą 
savaičių buvo paskelbta mūšių 
paliauba ir prasidėjo taikos de
rybos, bet jos nutruko.

BUCHARESTAS, Rumunijoj, 
g. 27.—Politinė padėtis Rumu
nijoje yra labai įtempta ir ma
noma, kad einama prie per
versmo, kokis įvyko Bulgari
joj ir prie įsteigimo panašios 
karininkų diktatūros.

Karalius ilgai tarėsi su ka
rininkų vadu pulk. Avarescu, 
kuris yra numatomas busi
muoju premieru. Po to tarėsi 
su premieru Tatarescu, kuris, 
manoma, rezignuos ir užleis sa
vo vietą karininkų valdžiai.

Kad ruošiafnąsi prie karinin
kė diktatūros, numanoma iš to. 
kad karaliais Karolio meilužė 
Lupescu, kuriai karininkai yra 
labiausia priešingi, nes ji yra 
žydė, jau buk išvažiavusi 
Rumunijos. Jos dvaras, 
jai padovanojo karalius, 
tuščias.

Chięagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja: x

Daugiausia apsiniaukę, 
čiau.

•Saulė teka 5:19, leidžiasi 
14.

šil-

8:*

LAUKO

bom-Kairėj — Ohio milicininkas meta nuodingų dujų bombą i streikuojančius Electric Auto-Lite darbininkus. Dešinėj 
bos metimo pasėkos. 'Pašalietis Orville Kane praradęs regėjimą, kai jį užgavo milicininko mesta dujų bomba. Milicininkai jau 

nušovė du žmones, neskaitant daugybės sužeistų.

Prancūzai lakūnai 
skrenda iš Paryžiaus 

į Californiją
Lakūnai Paul Codos ir Mauria 

Rossi siekiasi nustatyti nau
ją tolumo rekordą, sumušant 
savo rekordą iš New Yorko 
i Syrijį . . .

lėktuvas, Joseph 
priklauso Fran- 
yra pabudavotas 

kelionėms, bet no

iš 
kurį 
esąs

INDIANAPOLIS, Ind., g. 28. 
—Automobilistas Peter Kreis, 
84 m. iš Knoxville, Tenn. ir jo 
mechanikas Bob Hahn iš Chico, 
Cal., liko užmušti kvalifikavi
mo lenktynėse, besiruošiant prie 
didžiųjų automobilių lenktynių. 
Greitai lėkęs automobilius išėjo 
iš kontrolės pasisukime, peršo
ko užtvarus ir atsimušė į me
dį.

LE BOURGET, Francijoj, g. 
27.—Pasiėmę 2,000 galionų ga- 
solino, du franeuzų lakūnai, 
Paul Codos, 35 m. ir Maurice 
Rossi, 33 m., vakar auštant 
dideliu monoplanu išskrido iš 
Paryžiaus ir pasileido per At
lantiko vandenyną, kad per
skristi skersai visą Ameriką i. 
pasiekti Californiją, tuo nusta
tant naują tolumo rekordą.

Jie tikisi išbūti ore 65 va
landas ir perskristi virš 6,006 
mylių. Jie nori sumušti savo 
pačių rekordą, kurį jie padare 
pernai, tuo pačiir lėktuvu nu- 
skrisdami iš New Yorko į Sy- 
riją, Mažojoj Azijoj, 5,653 my
lių atstume.

Jų 9 tonų 
Lebrix, kuris 
ei jos valdžiai, 
tolimoms
greitumui ir gali skristi tik 105 
mylių į vai. maximum greitu
mu.

Jei jie nustatys naują rekor
dą, jie gaus iš Franci jos val
džios 500,000 frankų (apie 
$32.500) prizą. Jie turi įsiren
gę radio, bet neturi nė parašiu
tų, nė sudedamos valties gel- 

Ibėtis, jei tektų nusileisti juroj.
Oras, jiems išskrendant iš 

Paryžiaus, buvo virš Atlantiko 
labai patogus skridimui. Kd- 
riuo keliu jie skris, per Mont- 
realą, ar New Yorką, priklau
sys daugiausia nuo oro sąlygų. 
Laivams įsakyta sekti lakūnus, 
kurių lėktuvas naktį bus pažy
mėtas didele šviečiančia raide 
°O”, kad lengviau butų jį iden
tifikuoti.
Lakūnai šiandie pasieks New 

Yorką
NEW YORK, g. 27

euzų lakūnai, Codos ir Rossi, 
kurie iš Paryžiaus skrenda į 
San Diego, Cal„ 6,100 mylių 
atstume, rytoj ryte perskris 
per New Yorką. Gautomis*! iš 
jų radio žiniomis, jie tikisi, šią
nakt perskristi Newfoundland 
salą, paskiausiu pranešimu, jie

Fran

Atsisakę nupiginti anglis ėhieagai
$12,206,916 Illinois 
bedarbių šelpimui

Šiandie lakūnas įeit 
Vaitkus išskrenda 
j rytines valstijas

Gegužės 30 d. bus Worcester, 
Mass., o birž. 3 d.—Nevvark, 
N. J. Aplankys ir kitus mies
tus.

Phila-

CHICAGO. — Kasyklų savi
ninkų konferencija vienbalsiai 
nutarė išlaikyti dabartines au- 
gštesnes anglių kainas Chica- 
gai. W. Va. ir Ky. kasyklos 
anglis Chicagai parduoda po 
$1.60 už toną, o III. kasyklos 
po $1.50, kuomet tuos pačius 
anglis ir tos pačios kasyklos ki
tiems dagi tolimesniems, mies
tams parduoda po $1.35 už to
ną. Tokiu budu chicagiečiai 
kasmet ant anglių permoka mi- 
lionus dol.

CHICAGO.—Illinois Emmer- 
gency Relief komisijos sekreto
rius Reynolds paskelbė, kad per 
pastaruosius du metus Illinois 
valstijoje bedarbių šelpimui iš
leista $127,206,916, daugiausia 
Cook paviete. .

? . ■-■'.■j ą

Traukinio greitumo 
rekordas

Pavydus senis nužu
dė 3 žmones, pats 

nusižudė
RAMSEY, Ilk, g. 27. —Tur

tingas farmeris Thomas J. 
Hayes, 69 m., iš pavydo, kana 
jo šeimininkės duktė vedasi ir 
kad todėl jo šeimininkė gali jį 
apleisti, nušovė nuotaką p-lę 
Rose1 Harris, 17 m., jos motiną 
Mrs. Myrtle Harris, 40 m., taip
jau savo, kaimyną Wm. Roberts, 
kuris bandė senį išginkluoti, ir 
tada pats nusišovė, šovė ir jau
navedį Henry Spires, 24 m., bet 
nepataikė, žudynės įvyko už 
valandos prieš vedybas, prie pat 
Hayes farmos.

Hayes labai priešinosi vedj7- 
boms.

CHICAGO—šeštadieny į Chi- 
cagos pasaulinę parodą iš Den- 
ver, Colo., atvyko naujas Bur
lington linijos traukinys Zep- 
hyr, tą ilgą 1,015 mylių kelią 
padaręs tik į 13. valandų. Vi
dutiniškas traukinio greitumas 
buvo 77.5 m. į vai., bet vieto
mis traukinys ėjo net 112.5 m. 
į vai. greitumu. Dar jokis trau
kinys nebuvo pasiekęs tokio di
delio vidutiniško greitumo 
ilgame kelyje. Traukinys 
varomas aliejaus motoro, 
važiavo 53 pasažieriai.

taip 
yra 
Juo

Ruošia tris praneši 
mus kongresui

Minneapolis trokų 
darbininku strei

kas užsibaigė

DETROIT, Mich., g. 28. — 
Tuščio namo sodne rasta nu
šauta Martha Rangas, 19 m., 
kuri tik mėnuo atgal atvyko iš 
Calumet, Mich., į Detroitą ieš
koti sau darbo. Matyt ją Už
puolė piktadaris ir norėjo iš
gėdinti. Ji pasipriešino jam ir 
liko nužudyta.

WASHINGTON, g. 27 —Pre
zidentas Rooseveltas užsidarė 
Baltąjame Name ir rašo tris 
pranešimus kongresui. Tai gal
būt bus paskutiniai prezidento 
pranešimai kongresui šiame po
sėdyje.

RIO DE JANEIRO, g. 28.— 
Du Brazilijos lakūnai žuvo ne
paprastoj nelaimėj. Jų karo la« 
kUnos užkliudė perkūnsargį, 
kuris nutraukė sparną ir lėk
tuvas nukrito žemėn liepsnose.

DUESSELDORF, Vokietijoj, 
g. 28.— Naciai paskelbė, kad 
statys milžinišką atletinį ir 
“kulturinį” centrą nacių jauni
mui, atminčiai Schlageler, kurį 
franeuzai 11 metų atgal Ruhre 
sušaudė, kaipo šnipą. Tą šni
pą naciai padarė kokiu tai tau
tos didvyriu. Centras kainuo 
siąs apie $14,000,000 ar $16,- 
000,000.

buvo už 800 mylių nuo salos. 
Jie džiaugiasi, kad visą kelią 
per Atlantiką buvo labai geras 
oras ir vėjas putė jiems iš už
pakalio, kas labai pagreitino 
jų lėktuvo ' skridimą ir j b lėk* 
tuvas, kuris gali skristi tik 105 
m., delei palankaus oro skrenda 
123 m. į vai. greitumu.

CHAMPAIGN, III., g. 28. — 
2 žmonės iš Detroito liko už
mušti ir 5 sužeisti susidūrus 
automobiliams.

CHICAGO, geg. 28. — šian
die po pietų iš Chicągos į ry
tus ištrauks leitenantas Felik
sas Vaitkus su galingąja “LI- 
TUANICA II”, kad dalyvauti 
Worcesterib, Newarko Philadel- 
phijos ir kitų kolonijų Aviaci
jos dienose.

Sekmadeinį, birželio 3 d 
vyksta didžiulė aviacijos diena 
Newarke, birželio 10 d.,
delphijoje, VVilIiam Penu (Bou- 
levard airporte) ir birželio 17 
<1., Pittsburghe. Birželio 4 d., 
vakare leitenantas Vaitkus at
silankys ir Wilkes Barrėje, kur 
Sterling viešbutyje Wyoming 
Valley ALTASS skyrius rengia 
balių ir šokius.

Tarpe aviacijos dienų lakū
nas didžiumą laiko praleis New 
Yorke, kub supirkinės dar ne
supirktus instrumentus, studi
juos oro sąlygas virš Atlantiko 
ir darys įvairius bandymus su 
lėktuvu Floyd Bennett lauke, 
iš ku*r didžiuma transatlantinių 
lakūnų pasikelia ilgoms kelio
nėms per platųjį vandenyną. 
Iš to airporto pernai pakilo ir 
Darius su Girėnų “LITUAN1-

Darbininkai iškovojo algų pa
kėlimą, bet neįstengė išgauti 
unijos pripažinimo

. i,

MINNEAPOLIS, Minn., g. 27. 
Trokų ■ darbininkų- streikas, kiu
ris tęsėsi 10 dienų Jau užsibai
gė, darbininkams sutikus pri
imti susitakiymo sąlygas.

Darbininkai laimėjo reikalau
tą nedidelį algų pakėlimą, 
bet neįstengė laimėti raštiško 
unijos pripažinimo, kuris ir bu
vo svarbiausias streikierių rei
kalavimas. Matydami, kad tai 
gali buti pradžia suorganizavi
mo visų Minneapolis darbinin
kų, visi samdytojai kaip įma
nydami rėmė trokų kontrakto- 
rius, kad tik darbininkai streiką 
pralaimėtų.

Streikas buvo triukšmingas ir 
kruvinas, nes kompanijos ban
dė samdytis streiklaužius ir to
dėl nuolatos tarp streikierių ir 
streiklaužių įvykdavo susirėmi
mų, kuriuose vienas žmogus 
(specialia policistas—mušeikh) 
liko nušautas ir daug žmonių 
sužeista.

CARMI, Ilk, g. 28. -- Carini 
policijos viršininkas Clarence 
Ritch, 45 m., liko nušautas kai 
jis bandę suimti girtą Fred 
Bener, 38 m. šovėjas suimtas.

6 žuvo eksplozijoj 
dirbtuvėj

ALICANTE, Ispanijoj, g. 27. 
—Smarkioj eksplozijoj fejerver
kų dirbtuvėj 6 žmonės liko už 
mušti ir 28 sužeisti, niekuri® 
gal mirtinai.

Dirbtuvė liko sugriauta ir nie- 
kurių žuvusių kūnai yra taip 
sudraskyti, kad jų nebegalima 
pažinti, šeši gretimi namai ir
gi sugriauti, o 12 kitų tiek nu
kentėjo, kad ir jie bus nugriau 
ti. Griuvėsiuose ieškoma dau
giau' lavonų.

Eksplozija kilusi, manoma, 
delei neatsargaus elgimosi hi 
puse tono dinamito.

Leitenantas Vaitkus turėjo 
išskristi j , rytus šeštadienį ry
tą, kad atsilankyti Hartforde, 
Conn., kur rengiamas piknikas 
ir sekmadienį, Lowellyje, Mass., 
aviacijos diena, bet besirengiant 
j kelionę į rytus turėjo buti pa
daryti paskutiniai matavimai 
lėktuvo ir jo vidaus dėl spe
cialių tankų įrengimo ir pada
ryti kiti planai, tad kelionė ir 
sušitrukdė. Be to, peržiūrint 
motorą, rastos kai kurios nu
sidėvėjusios dalys, kurias rei
kėjo pakeisti. Dabartinis mo
toras nebus naudojamas kelio
nėje per Atlantiką, jis bus pa
keistas kitu, specialiai pritai
kintu motoru. Dabartinis nau
dojamas tik aviacijos dienoms.

MEDALIS LAKŪNUI POS
TUI

.III.II Į, I

PARYŽIUS, g. 28. —Inter
nacionalinės Aeronautikos Fe
deracijos medalius už pasižy
mėjimą ore 1933 m. tapo pa
skirtas lakūnui Wiley Post, ku
ris pernai apskrido apie pasau
lį į 7 dienas, 18 vai. 49Į/į min. 
Jo tas žygis pastatytas augš- 
čiau gen. Balbo masinį skridi
mą su 24* hydroplanais iš Ita
lijos į Chicago ir atgal.

Dabar Post ruošiasi nustaty
ti naują augštumo rekordą.

Dabar geriausias 
laikas važiuoti 

Lietuvon
su Naujienų

NEW YORK, g. 28. — At
einantį ketvirtadienį New Yor- 
ko pakraščiuose įvyks karo lai
vyno paradas, kuriame dalyvaus 
ir prezidentas Rooseveltas.

Važiuokite
Ekskursijomis, su visais Lietu
viais.
kaip namie.
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

Tarpe, savųjų jausitės
Gausite patogius

CHICAGO.—Užvakar ir vakar 
Chicągos pasaulinę parodą ap
lankė apie 240,000 žmonių.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.



KORĘSPONPĘNCIJOS
Norwood, Mąss,

Visokios žinios
šv. Jurgio parapijos klebo

nas Knežys savo bažnytiniame 
biuletine rašo sekamai: “Bir
želio 8 d. musų diecezijos Kar
dinolas minės 50 metų kuni
gystės jubiliejų. Jis labiausiai 
prašo visų maldų. Taigi visas 
maldas atlikite jo intencijai ir 
pažymėję ant lapelio klebonui 
grąžinkite prieš 1 d. birželio. 
Aš paskui pasiųsiu Kardinolui. 
Kas metai rinkliava yra Kar
dinolo įsakyta daryti sekminė
se. Šįmet musų parapijai skir
ta sumokėti $109.48.”

Vadinasi, maldos maldomis, 
o pinigai turi būti sukelti. Kar
dinolui, mat, reikalinga vien 
iš šios parapijos šimtinę su vir
šum gauti. O kur dar kitos pa
rapijos ?

Neblogas biznis, 
o a »

Prieš kiek laiko iš Lietuvos 
atvyko trys svečiai. Būtent, 
kim. Kemėšis, prof. B. Vitkus 
ir P. Babickas. “Tėvynėje” jie 
štai ką paskelbė: “Ir šiandien, 
gyvendami laisvoje nepriklau
somoje Lietuvoje, mes -su dė
kingumu minim jūsų aukas ir 
žygius Lietuvai laisvę atgau
nant. Lietuva alsuoja vienu ne
nugalimu pasiryžimu išlaikyti 
aukomis ir pasišventimu įgytų 
laisvę.”

Reikia stebėtis, kad ssnda- 
rięčiai, kurie mėgsta didžiuo
tis savo demokratizmu, tuos fa- !i;iū <
šistinius paukščiu^ pasitiko su 
atviromis rankomis. Lietuvių 
Svetainėje gegužės 20 d. jie 
rengė tai troikai prakalbas.

Nejaugi sandariečiai, iš tie
sų, mano, kad šiandien Lietu
voje yra laisvė ir tų laisvę rei
kia •stengtis išlaikyti atit to
liau?

0 0 0
Bostone susidarė grupė lie

tuvių, kurie pradėjo sekmadie
niais duoti radio pusvalandžius. 
Tam tikri žmonės važinėja po 
Mass. valstijos miestus ir mie
stelius bei renka garsinimus. 
Programų dainos pusėtinai cen
zūruojama, — reikalauja, kad 
jos butų grynai lietuviškos kil
mės. Per mėnesį su viršum lai
ko tik Navadauskąs iš Law- 
rence, Mass., vienų tinkamą 
dainą sudainavo. Tai “Traųlę 
bėruti, trauk greičiau”.

Nežinau, kaip į tą tautiškų 
varžą pakliuvo So. Bostono 
ščyrųjų būrys. Sakysime, Ig
nas Kubiliūnas per radio dau
giausiai dainuoja Vanagaičio 
talaluškas. Kai kada per radio 
paskelbiama, jog tai Kubiliūno 
muzika. Iš to nonvoodiečiai tu
ri gardaus juoko, nes jie gerai 
žino, jog Kubiliūnas nėra jo- 
kis muzikas bei kompozito
rius.

Radio programui gana tin
kamų vardą parinko So. Bos
tono “Darbininkas”. Tai, sako 
tas laikraštis, yra “kentėjimo 
pusvalandis”.

Tikrai reikia kentėti tų pus
valandį besiklausant...

0 0 0’
Kada Bimbos gvardija val

dė Amerikos Lietuvių Piliečių 
Bendrovę, tai tuomet jie le- 
ąinįškąi aiškindavo bendrovę^ 
koųstituciją. Būtent, kad nau
jo nario prįėmįmųį reikalinga 
gauti trys ketvirtadaliai balsų 
tų narių, kti^e susirinkime da
lyvauja. Naujai išrinktoji val
dybą surado, jog k°P.stitącijo
je nieko panašaus nėra, lieiš- 
kia, naujįas narys gąli Gilti pri
imtas daugumą balsų. Gegulės 
9, d. įvyko bęndrovės susirin
kimas, kuriąąie tapo priimta 
1'1 paujtj ’^iariiį. Kaęla v^į/ba 
paskelbė priėmiipo tvarką, įai 
apie desėtkąs Bimbos fanati- 
kėlių dęindąstratyviai apleido 
susirinkimą. Po to kandidatai 
j narius tapę priimti beveik 
vienbątoM

Na, o kai dėl ščyrųjų, tai 
galima tik tiek pasakyti: bo
ba iš ratų, ratams lengviau.

a a »
Nors sandariečiai ir stora- 

voja-si, bet kun. Kemėšis su 
jais nesiskaito. Prieš kiek lai
ko vietos sandariečiai gavo nuo 
So. Bostono vienminčių prane
šimų, kad surengtų prakalbas 
iš Lietuvos atvykusioms sve
čiams. Tuojau jie pasamdė Lie
tuvių Svetainę ir per radio 
pradėjo skelbti, jog gegužės 2Q 
d. ten kalbės svečiai. Pas nor- 
woodiečiu‘s kilo abejonė: ne
jaugi kup. Kemėšis eis į lais
vamanių svetainę, aplenkdamas 
parapijos skiepų?

Pasirodė, kad kilusi abejo
nė buvo pamatuota. Lauktasis 
svečias sandariečių troškimus 
nepatenkino. Gegužės 20 d. vi
si trys svečiai nuvyko ten, kur 
jie priklauso: būtent, i šv. Jur
gio svetainę. Apie 2:30 vai. po 
pietų atvyko vargonininkas 
šlapelis. Pastebėjęs, kad būrys 
choristų stovi ne toje piano pu
sėje, kuT jis nori, — grubijo- 
niškai juos išbarė. Girdi, kai 
kurie jūsų esate laukiniai.

Nieko sau komplimentas!
Vietos klebonas Knežys pra

nešė, kad už kelių minučių at
eis gerbiami svečiai. Visa pu
blika privalanti . sustoti. Well, 
įsakymas tai įsakymas, — da
vatkos jį kuo tinkamiausiai iš
pildė.

Chorelis padainavo Lietuvos 
himnų ir kažkokia kariškų dai
nų, kaip lietuviai puikiai šau
do, o lenkai esu i kupras susi
traukę. Man atrodo, kad fiziš
ku atžvilgiu lenkai nei kiek ne
atrodo prasčiau už lietuvius. 
Dainavimas tokios kvailos dai- 
nos yra niekas daugiau, kaip 
tik pūtimas patriotizmo iš at
bulo galo.

Tenka pasakyti, jog kun. Ke
mėšis nėra labai iškalbus, — 
kalbėtojas iš- jo nekoks. Pasa
kojo jis, kad reikia Klaipėdą 
ginti, tenykščius gyventojus 
lieti.vinti. Esąs rimtas pavojus 
nuo Hitlerio. Ilgokai sustojo 
ties Vilniaus klausimu. Dabar
tiniu laiku Lietuva vedanti su 
Lenkija prekybos karų: lietu
viai nieko neperka iš Lenkijos, 
o lenkai — iš Lietuvos. Dėl ne
susipratimų su lenkais Lietu
va negalinti tinkamai susisiek
ti su Rusija, Nemunas taip pat 
esąs uždarytas. Laimėt; kų 
nors iš lenkų su ginklais ran
kose lietuviai negali. Todėl ko
va eina kultūros plotmėje'. Kas 
iš to išeis, sunku pasakyti.

Pabaidoje Ipasąkė, jog ąpkų 
Vįlniui vaduoti jią perengus. 
Tačiau pardaVinėjąma Vilniaus 
pasai. Kas noyi, juos g^li nu
sipirkti. Užy pasus surinkti pi
nigai eisią !Geležinįp Fopdan. 
Fpndp pinigįi laikoma Žęnjiės 
Ūkio Ųanke. Pastarasis tuos pi
nigus skolina ūkininkams ir 
renkj. nuošimčius. Esu, galima 
tikėtis, jog Įsu laiku tas fon
das labai išaugs ir turės daug 
Pinigu.

Kiek pastebėjau, nedaug te
atsirado žmonių, kurie pirko 
Vilniaus pasus.

Antras kalbėjo agronomas 
Vitkus. Tai gudrus lapę ir ge
ras kalbėtojas. Daugiausiai lai
ko pašventė Lietuvos ūkio api
budinimui. Pašiepė tamsius ūki
ninkus, kurie vis dąv senęviš^ 
kai bando gaspadoriautį.

Prof. Vitkus savo kalbą nęt 
kai kuriems bimbinįanis susu
ko galvas.

Turėjo dar kalbėti Babic
kas, bet jis pasiaiškino, kad 
esąs pavargęs, ir nekalbėjo. 
Matomai, dėl tokios mažos ko
lonijos nenorėjo nei savo bu‘r- 
nos aušinti.

Beje, kun. Kemėšis tėviškai 
išbarė bolševikus, kurie at
spausdino lapelius ir varo agi
tacijų prieš iš Lietuvos atvy
kusių svečių misiją.

— Marksistus.

(iarsinkitės “N- nose’

LISTERINE
relieves.;, •„

SORE THROAT
Listeime beveik m o m e taliail 
užmuša turinčias bendrumo! 
su paprastais šalčiais bakteriJ 
jas! Tas palengvina jūsų 
gerkit, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yrą |
taipjau labai veiksmingi ne- * 
prileidime šalčio. ’ Atsargus *1
studijavimas 102 žmonių lai-j 
k e 2^2 žiemos mėnesių pa- ■ 
čodė, kad tie, kąrH plauną 4
gerklę su Listejine tiktai % 
tesirgo šalčiais, ' turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tu<^s, kupė nesiplovė, 
Lambert Pharmacal

U Loiįisi Mo.

Reduces COLDS

' 66%
Pienas padare skirtumą

Ne, tai nėra paveikslas jaunesnio šunyčio ir senesnię 
šuns. Tie du šunyčiai yra dvynukai. Bet mažasis gaudavę 
maistui tik košės, duonos ir šiek tiek mėsos. Gį ^idesnysis 
gaudavo dar ir pieno.

Kiek dnu^itiu pieno priętai maitinamiems vaikaips ga
li atlikti tą patį žygį jų augimui,' kurį matome paveiksle. Dųo- 
kitę daugiau pieno vąjkams ir tėmykite pasėkas. Toks mai
stas tikrai mažąi tekaštuoja.

Atminkite — neužtenka artimiausį vaikij alkį nunialšin- 
ti. “Paslaptas alkis” kaulų, dantų ir raumenų ręikįa tąįpgi 
nuraminti. O tą tikslą ątsiektį gulimą duodant vaikui pa- 
kankąm^i šių trijų rųšių maisto — šviežio pieno, vaisių ir 
dąvžpvįų. Iš jų visų šviežias pjęnas yrą svąrbiąusįąs.
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Linksmas Naujienų
PAVASARINIS PIK NIKAS 

Sekmadieny, Birželio-June 3 d. 
Birutės Darže, Archer ir 79th St.

Justiee Park, III. Įžanga ?- 25c.

Saulutė karščiau sužibėjo 
Pavasario dienos atėjo, 
Tad norą ko laukti, 
Jau reikią į pikniką, traukti. 
Naujienos jąų pikniką rengia 
Smagiai, kaip smagiau tik įstengia. 
Jau krūmai raliuoja 
Ir gėlės visur mirguliuoja, 
Jau pievos pavirto, kilimais, 
Jos džiaugsis žmonių parengimais, 
Paskleis jos vėsumo 
Ir duos mums tikriausio smagumo.

Jau jaukiam* laukiam tos dienos 
Kad muzikantai garsiai gros, 
Po pikniką maršuos, 
Jų vadas buože mosikuos. 
“Naujienų” piknike tai bus.

Daug linksmybių mes turėsim, 
Linksmų dainų daug girdėsim 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.
Džiaugsis visi Naujieniečiai, 
Kad juos linksmins Birutiečiai, 
Padamyosmęiling< 
Ir lapai galingai.
Eisim, eisim, paklausysim, 
Tas gražuoles' pamatysim, 
Ach, kokios jos meilios 
Ir kokios jęs dailios*.

Kad šiltos jau darosi dienos, 
Jus piknikan kviečia Naujienos 
Smagiai atsilsėti, 
Su savo draugais pašnekėti, 
Pašokt, pasėdėt, padainuoti, 
Tarp medžių liuesai pakvėpuoti, 
Šio-to pamatyti 
Ir muzikos pasiklausyti... .
Tas piknikas bus kuopuikiausias 
Birutės darže, patogiausias.
Tai prašom kiekvieną 
Ten būti birželio trečią dieną.

Ach, koks tas piknikas smagus, 
Birutės daržas toks platus, 
Ir ten tąs viskas atsibus, 
Linksmybė lauks kiekvieną 
Birželio trečią dieną.

Štai Oųytė, štai Vandutė, 
Štai Broniutė ir Aldutė, 
Štai ir Petronėlė 
Ir šauni Adelė.
Štai pavasaris malonus, 
Jau mes virstam į čigonus, 
Į piknikus traukiam,' 
Malonumų laukiam.
Niekur taip nebus malonu, 
Kaip su daina ir uzhonu 
Piknike NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų,

Su savo gražuole į valsą įstoti,
Kur sklysta pavasario aidai varsoti, 
Kur muzika, žmonės, draugai 
Tik padedą laika praleisti linksmai, 
Pašokti, patrypti it; pasisvečiuoti, 
O gal kur pavėsyj ir pasibučiuoti... 
Nąujięnų mums pįknikąn reiks jau važiuoti: 
Linksmybės ten lauks juk kiekvieną 
Birutės darže birželio trečią dieną. z

štai merginos iy vaikinai, 
Gal lelijos ir jurginai, 
Susispietę jįę kąm 
|aiB tos bitės avilyj. 
Pądaįnuqti gražiai moka, 
Kai kada ųet ir pasuka, 
Eidami visi išvien, 
Stumiasi Pirmyn kasdien

Džiaugsmo kupini
Bėga tekini 
toniirsmiir.
Bėga piknikah Naujienų 
Už Chicagassienų.
Linksma kas visiems
Seniems ir- jauniems , 
Laimės * Wj|g 
Piknike

gautiems 
AŲJIĘNŲ 

ęągps gfeftį

Kur jie einą, kur jie traukią? 
Jie dąr neina* jie dar laukią, 
Laukia pikniko dięnojs,. 
Nes tąda jie užgiedos,

Musų garsas eis tolyn, 
Nes dainuos tępaį Pirmyn.

Nieks namie nebus, 
Užrakins namus, 
Ir kiekviens pribus 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagossjenų 
Ei, ura, ura! 
Bėga Chicagą 
Jau tur-but visa?- 
Piknikan NAUJIENŲ 
Už Chicagos sienų.

I
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Naujas perversmas

Svečių iš Lietu- 
dar aiškiau nu- 
reikalas. Tenai 

1932 m. federa- 
sutartį su prof.

Priimt ar atmest?

sve-
Vit-

Lietuvos atvyko trys 
kun. F. Kemėšis, p.

ir p. Babickas. Jų misija

viešai pasisakė rem- 
svečius iš Lietuvos, bet 
reikalauja nepripažinti 

kitos organizacijos auto- 
Reiškia, visus ne krikš- 
V. V. S. skyrius federa-

Iš 
čiai: 
kus 
— pranešt Amerikos lietuviams
apie Vilniaus krašto padėtį ir 
suorganizuot badaujančių lie
tuvių šelpimą. Obalsis be galo 
gražus ir, rodos, kiekvieno pa
reiga butų remti. Bet, kada 
pradedi skaityt “Darbininką”, 
tai visai ką kitą matai. Rodos, 
kokios tai debesiuotos dujos 
slenka viršum pro mus — stai
ga plyšta, pasidaro smirdan
tys juodi rukai, kurie užteršia 
atmosferą ir... tą gražų obalsj 
atvykusių svečių iš Lietuvos 
išsklaido, pasilieka tik siauras 
partinis klerikalizmo rutulys, 
kuriame jau šiek tiek kitaip 
mąstantiems vietos nebėra, lie
ka savaime išstumti. R. K. Fe
deracija 
sianti 
už tai 
jokios 
ritėto, 
čionių
cija išbraukia ir jie lieka be 
reikšmės. Kokia stipri cenzū
ra? Tik tie Skyriai įeina, kurie 
kooperuoja su federacija ir ku
riuos federacija užgiria. Arba 
kitais žodžiais sakant, bendras 
veikimas VVS tarp Amerikos 
lietuvių pasinaikina.

“Darbininke” iš geg. 4 d. 
straipsnyje “Kun. Kemėšis ir 
Federacija” aiškiai matosi, kur 
link VV reikalas sukamas. Te
nai tarp kitko sakoma: “Mes 
iš anksto žinome, kad gerbia
mieji musų sveteliai Vilniaus 
Šukį vartos tik dešinėn pusėn, 
vadinasi, eidami vieningai su 
musų katalikiško .veikimo^ vir
šūne — Federacija. Kitaip ir 
būti negali. Kan. Kemėšis, dar 
Amerikoje bebūdamas, Federa
ciją atgaivino ir išugdė. Jis bu
vo karščiausias jos advokatas”..

Aišku, daugumai aktingosios 
Amerikos lietuvių visuomenei 
jų misija bus nežingeidi ir ne- 
remtina prie tokių aplinkybių, 
kokios pradeda reikštis.

Antroj vietoj {am pačiam 
num. po antgalviu “Federacijos 
Nusistatymas 
vos Reikalu” 
šviečiama tas 
sakoma, kad 
ei j a padarius
M. Biržiška, VV pirmininko ži
nia, kad tik tie skyriai esą ge
ri, kurie kooperuoją su federa
cija ir tt. Na, ir rezoliucija 
(kurią, be abejo, tik maža da
lelė skaitė) skamba štai kaip: 
“1) Federacijos skyriai ir ap
skričiai nepripažjsta kito Vil
niui Vaduoti sąjungos centro 
Amerikoje kaip tik Federaci
jos centrą. 2) Federacijos sky
riai ir apskričiai patys be jo
kių tarpininkų rengia svečiams 
paskaitas ir prakalbas ir tt. 3) 
Visas Vilniui Vaduoti sąjungos 
atstovų darbas Amerikoje, lie
čiąs katalikų visuomenę, dirba
mas per Amerikos lietuvių ka
talikų veikimo cen»trą-Federaci- 
ją-

Nėra abejonės, federacija ži
no, ką sako, ir reikia su tuo 
skaitytis.

Na, ar leisime ir toliaus 
mus išnaudoti?

Pasiskaičius tokj pareiškimą, 
kas lieka mums pažangios min
ties lietuviams? Perorganizuot 
musų VVS skyrius ir turėti 
reikalą tik su Vilniuje esamu 
komitetu, kurio fronte stovi, 
ar stačiai per Dr. A. Alseiką, 
kurj, be abejo, visi Amerikos 
lietuviai gerai pažįsta, kada ji
sai lankėsi Amerikoje. Jis be
veik visą savo laiką pašvenčia 
Lietuvos darbuotei ir lenkų už 
tai yra persekiojamas. Tai Dr. 
Basanavičiaus įpėdinis.

Daryt visados iš savęs juo
kus, likt lyg ir be branduolio, 
būt po klerikalų vadovyste, pa
dėt stiprint jų nugyventą veži
ni ėlį-parti ją, pasislėpusią po 
Vilniaus vadavimo Šukiu? Ne! 
Prof. Biržiškai lankantis Ame
rikoje, aktingiausi lietuviai pa
sirodė vidurinė sriovč — tauti
ninkai. Iš atskaitų ir viso vei
kimo matyt, kad tūlos koloni
jos net dideles sumas pinigų 
yra sukėlusios VVS reikalui. 
Na, o iš klerikalų jpusės labai 
mažai. Ir dabar ar galima tą 
puikų sutvertą vieningą prof. 
M. Biržiškos darbą ardyt, pa
daryt jį partiniu, kad tuo savo 
prestižą pakelt. Kažin ar tas

išeitų Lietuvai arba patiems 
vilniečiams ant naudos? Var
gu! Tai jau purvinesnio darbo 
nereikia.

Atrodo lyg ir laikas pribren
do nusikratyt retežius ir nu
mest jungą. Pradėt atbust, nu- 
svert arit svarstyklių reikalą, 
kuris Lietuvai naudingas ir ku
ris remtinas. Jeigu jau liečia 
visų lietuvių bendrą reikalą, tai 
reikia vieningai remt. Mest par
tijas šalin nors ant trumpo lai
ko. Nestebėtina, kad klerika
lai ima visą darbą į savo ran
kas,— juk kan. Kemėšis jų 
žmogus. Iš praktikos žinome, 
kaip daug jie Lietuvai aukojo? 
Jau mums metas pasimokyt. 
Kas mums priklauso, — laiky
kimės sau, o kas klerikalams 
— atiduokirtie jiems. Atiduoki
me tuos tris svečius ir lai jie 
darbuojasi. Lai Lietuvos pilie
čiai aiškiai pamato, kaip kleri
kalai išnaudoja Vilniaus šūkį 
savo partijos stiprinimo reika
lams. Lietuva plati, yra užtek
tinai darbo visiems.

Komunistų obalsis: “Musų 
raudonasis internacionalas Mas
kvoje, duokite tik darbininkų 
reikalams, — kiti visi negeri, 
buržujai.” Klerikalų obalsis: 
“Duokite musų juodamjam Ro
mos internacionalui kuo dau- 
siausiai aukso. Mums reikia, 
mums tauta nesvarbu, tik auk
sas”. Na, ir to juodo interna
cionalo galva Romoje viską pra- 
ryje ir vėl sostas braška... Mu
sų ’ pažangių lietuvių obalsis: 
Lietuvių tauta su sostine Vil
niuje! Mes dirbame tautos la
bui. Renkame aukas, aukojame 
savo laiką. P-no Vileišio laikais 
apleidome savas organizacijas, 
savo spaudą, pasinėrėme vien 
Lietuvos reikaluose . Laisvės 
varpą Lietuvai aukojame, kuris 
ir šiandien skambina karo mu
ziejaus bokšte Kaune, žadinda
mas musų brolius lietuvius prie 
vienybės, prie mokslo. Vaduo
jame Vilnių. Keliame Lietuvos 
vardą, kad platusis pasaulis 
matytų, jog už jurių-marių yra 
šalis vadinama Lietuva. JPriren- 
gėme Darių-Girėną istoriškon 
kelionėn. Dabar visas pasaulis 
prieš juos galvas lenkia. Už tai 
gavome ką? Tur būt, visi žino.. 
Dabar leidžiame naują lakūną 
ir vėl tie patys epitetai iš mu
sų “gerųjų patriotų” pusės.

Atvažiuoja koksai elegantiš
kas gražus ponas iš Lietuvos

su labai išmiklintu liežuviu. Jo 
labai aptašytos manieros, graži 
kalba apie Lietuvą: kaip mes 
Amerikos lietuviai daug padė
jome jiems, kokie, mes kultū
ringi ir t. t. Muš stačiai užhip
notizuoja. Pradedam jį dievint. 
Pasijuntame lyg susparnais 
esame ir lekiame kur tai toli 
aukštai j dausas, kur naktinės 
fėjos mums padeda svajot apie, 
musų nuveiktus didelius dar
bus. Ir kada pabundame, pasi
juntame lyg suvil'Li, lyg ko tai 
gaila... norėtųsi sušukt garsiai, 
bet vėl susilaikome ir vėl pra
deda musų geri norai atbusti, 
kad veikt, kovot, kam? Lie
tuvai !

Mes nesiteiraujame, kas ta
sai ponas per vienas? Kokios 
partijos žmogus? Kokiu tikslu 
atkeliavo? Jokių garantijų ne- 
reikalaujam. Gana, kad iŠ Lie
tuvos. Bet patys pirmieji me
keno neprašomi tuojau suren
giame priėmimo vakarienes, 
sveikinimus siunčiame. Duoda
me automobilius. Tuojau komi
tetus steigiame, aukų rinklia
vas pradedame, darbas eina, 
kaip pateptas. Jokių puolimų 
nematome. O kas turi iš to nau- 

pasilieka tūlą laiką 
dalyku, kol koks 
iš kanapių išlenda, 

baisi šmėkla, ir pa-

mos nieko neveikiame. Raudo
ni esame ir U. Slaptai pervers
mą organizuoja, kad musų dar
bą sutrukdyti. Su mumis veik
ti kartu nenori dėl to, kad ne- 
silenkiame juodajam Romos in
ternacionalui, nemokame veid- 
mainiaut. Gražiais žodžiais tik 
ant popieros tautą remią. Ir.jie 
už tai gauna modalius, daktara
to laipsnius nuo savo žmonių. 
Iš tolo žiūrint, atrodo lyg bu
tų jų tiesa, 
uis verčia, 
savo tautos 
nybėje arti 
ką kitą.

Na. ar nevertėtų mums su
sidomėti | savo reikalais? Sustip- 
rimt savo pozicijas? Pagalvoki
te apie tai, geri Lietuvos pilie
čiai. —Kunigaikštytė S.

lyg milžinai akme- 
“kovoja” neva dėl 
Lietuvos. O tikre- 

stovint matai visai

VISŲ DOMEI 
APSIDRAUSKITE NUO UGNIES!

PAS

TheStock YardsMortgage
Company

Musų Ofisai dabar randasi
THE PEOPLES BANK NAME

47th St ir Ashland Avenue
JOS. liYMKUS. Mgr.

; .į.-j

fėjos į 
galvot, 
kokia 

iš Lie-

dos... tai 
misterišku 
paukštytis 
lyg kokia 
kiša po nosia didelį bubą. Mes
rijame, rijame ir niekaip nu
ryt negalime. Užspringstame 
ir... fiasko iš musų veikimo iš
eina. Praeina tas, mes užmirš
tame. Ir vėl hipnotizmas ima 
viršų. Ir vėl naktinės 
ausį kužda. Pradedame 
kaip mes dideli esame, 
garbė, kad tasai ponas
tuvos į musų kuklų namelį už
eina, su mumis kartu pietau
ja. Mes duodame jam savo for- 
duką,; jei didelis reikalas, tai ir 
šoferį nusamd^me. Kokia dide
lė garbe, — juk vieni esame 
pirmininkais, antri sekretoriais, 
treti iždininkais ir tt. Kada 
prieina rinkliąja, tai paitys pir
mieji duodame dešimtinę, o 
kartais ir Šimtinę iš pančiakos 
ištraukiame. O kada prisieina 
nuopelnais dalintis, tai kiti iš 
musų garbę atima ir mes pasi
liekame be medalių, be dakta
rato laipsni^ 1 
liečiais.

Tuo tarpu klerikalai savo 
partiją stiprina, mus atakuoja. 
Skundus gamina. Sako, kad

tik kukliais pi-

Daktaro Patarimas

“GERK PIENį”
Išgerk šviežio paste

rizuoto pieno stiklą su 
kiekvienu valgiu. J i s 
lengva suvirškinti ir pa
laiky puikią sveikatą. 
Daktarai pataria vi
siems “gerti pakanka
mai pieno”, nes jis su
teikia elementų reikia
mų kunui, kad jaustu
mėtės kuo geriausia. 
Užsisakykite iš pieniaus 
dabar. Jis paliks pieną 
prie jūsų durų — tai 
parankus ir taupus bū
das pirkti.
MILK FOUNDATION, INC. 
Si organizacija veikia ne dėl pel
no. Ji teikia moksltftkus taktus 

apie abelną sveikatą.
205 W.Wacker Drive, Ghica go

LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 
APVAIKŠČIOJIMAS

ĮVYKSTA

Decoration Dienoj
Gegužės 30 d., 1934

Bus geras benas, chorai, kalbėtojai ir kiti pa- 
marginimai. Programas ant kapinių prasidės 11 
valandą ryto.

Po programui yra rengiamas gražūs piknikas, 
Justice Park darže, prie Kean Avė. ii- Archer, ku
rį rengia Lietuvių Tautiškų Kapinių Lotų savinin
kai. Piknike gros Jurgio Steponavičiaus orkestras.

■ ■ i :

Todėl po programo esate visi kviečiami ant pik
niko smagiai praleisti laiką.

Įžanga tik 10c
Kviečia KOMITETAS.

*

LIETUVIŠKĄ DEGTINĘ r ;

ROLL RIM VIRTUVES SINKOS
i

ji

New York

IM

Turi labai švelnų kvapą. Lengvai vartojamas su šepečiu. 
Sudėtas j stiklinę taip, kad jus galite pamatyti ką perkate

BALTAS KAIP VANDUO—NEPERMAINYS NORS IR 
ŠVIESIAUSIOS SPALVOS.

Lietuvą 
mažiau kaip 

8 dienos
Platesnias informacijas teikiam ir parduodam Laivakortes. 

Padarome visokius popierius ir dokumentus.
Siunčiam pinitms i Lietuvą.'

Naujos Sinkos su 
12 “užpakaliu. 52“ 
ilgio

514.75 St 
st 
st 
St. 
St.

g

V

REAL ESTATE
12 metą teisingumu pamatuotas biznis. 

Susipažinkite ir remkite lietuvi.

2608 W. 47th St., Tel. Lafayette 1083

S. Ashland Avė 
W. 69th St.
S. Western Avė.
W. 47th 
W. 63rd 
S. Wood 
W. 63rd 
W. 68rd

HARLES KUSCIUNAS 4501 S. Ashland Avė.
®O. NORBUT

STAKAUSKAS
NEFFAS
CZESNA
BIOGA

KITCHENETTE SINKOS
MODERNIŠKOS 

SINKOS
DIDŽIAUSIAS 

CHICAGOJ 
PASIRINKIMAS

smiT

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Pilsen Linoleum Lacquer
Išdžiųsta į 30 Minučių.

Klauskite Vardu savo Maliavos ir 
Hardware Krautuvėje.

Birželio 16 Ekskursija
French Line 

“Ule De 
France” 

Expresinis
Laivas

Insurance 
Notary 
Public HORTOME BAHKERS

Perkam 
Lietuviš

kus Bonus

Plumbingu Bargenai
Specialiai per šią Savaitę Žemiausios Kainos Chicagoje

Dabar galite gauti savo apie- 
linkėj. Nereikia jums toli va
žinėti, kad gauti geros degti
nės iš Lietuvos.

r '

Lietuviškas žydukas, Nathan 
Kanter pataria kreiptis j šiuos 
Lietuviškos Degtinės pardavi
nėtojus Chicagoje:

Prausimuisi 
Basin

MAUDYNĖS

Vartoti, visokio di
džio

$3.50
ir augšč.______

Dome Top 
šildyto jas

52—galionų 
(talpos. Ga

rantuojame 
125 bv. spau
dimo.

$6.95
82-gal. Įtal
pos. —$8.25

Vartotos Maudynes

S5.00
ir augšč.

Nauji Sinkos 
Kranai

Sunkaus misingio, ni
keliu dengti, kilnoja
mas vamzdis, muilo 
indas pa- CQ 
mainomas

IRENGKITE SAVO APŠILDYMO 
REIKMENIS DABAR

l-mas ImoRėjimas ISpuls SPALIO 1 d. 
Telefonuokite dėl dykai apskaitliavimo I 
štymo |r Šilto Vandens Ap&ildymo Sys- 
tomus galima dabar nusipirkti žemiausio* 
mis kainomis negu kada nors pirmiau. Mes 
aprūpinamo augSčiausios rufiies boileriais, 
naujo pieAinio radiatoriais . . . kiek
vienas daiktas ir jo padarymas garantuo
jamas per vadus apšildimo ir plumbingo 
iAdirbystei per 27 metus.

Lengvus lAmokfijimai Parūpinami 
Jūsų Patogumui.

Toileto Sė
dynės

Grynai balto sprayed 
celluloido, sunkus kab
liai. DidelS vertybe.

s?r * 1.95 cial •___ 1

CHICAGO PLUMBING and 
HEATING SALVAGE CORP. 
2130-32 SO. STATĖ STREET VICTORY 3939

Mūsų pardavėjai, kalba lietuviškai

784 W. 36th St.
4600 S. Marshfield Avė. 
2435 S. Leavitt St. 
4501 S. Paulina St 
4358 S. California Avė. 
4107 
2451 
7101 
2649 
1900 
4512 
1605 
2646 
260 W. 116th St 
5600 W. 93rd St 
147 E. 107th St 
136 E. 107th St 
10805 S. Michigan 
4535 
4300 
2638 
3729 
2622 
2408

W. 69th St.
S. Union Avė.
W. 71st St. 
Archer Avė. 
S. Kedzie Avė. 
S. Wallace St 
S. Union Avė. 
S. Union Avė. 
S. Union Avė. 

th St.
St.
St 

Justice Pk.. III. 
2200 W. 22nd St.
2 N. Broadway, Melrose Pk., UI. 

W St 
ermitage Avė.

S. Marshfield Avė.
W. 45th St. 
W. 43rd St. 
W. 43rd St. 
S. Paulina St

G. 
V, 
V. 
4. ___
C. KAMARAUSKAS 
X GRICIUS 
\. JANELIUNAS 
7ICH0LAS EŽERSKI 
C. TAMOŠAITIS 
\.LEX PHILLIPS 
N. STALENSKAS 
f DZIMIDAS 
\. LUKSHON 
kDAM SMITH 
TOS. TOLOČKO . 
TOS. NEZELKIS 
1. ZLATRINAKAS 
C. GRIMONTAS 
U KURECK 
1DW. KAREIVA 
I. BRAŽINSKAS 
L ZELINSKAS 

JOS. MARKUS 
RAPOLAS 
PAUL ŠALTMERIS 
MAE RAINERT 
SMITH’S PALM GARDEN 
STANLEY KUNDRAT 
ANTON O. LUDIS 
PAULINE KARIS 
ANNA BAGDONAS 
J. SAVICKAS 
BILL PUZAUSKIS 
ANTON BALCHUNAS 
CHAS. MIKUTCHI 
A. LEPPI . 
J. MISEVICH 
J. SCHULTZE 
STANLEY MARTINKUS 
ROMAN IMASKEWICZ 
STANLEY BARTKUS 

.MIKE GARLO 
A. WALLENT 
JOHN YUSKA 
STANLEY BRAZAUSKAS

Thls odvertisement ls not intended 
any etate or community vherein the adverUMnr, sale or ūse 

thereof la unlawful.

2553 
3600 
2446 
4177 
4157 
3800 
3258 
1750 
1720
645 W.
158 E. 107th 
671 W. 18th

4628 S. W 
4501 S. Hi 
4625 L. „ 
1825 
2455 
2419 
4558

to ofter vhlskey for sale or delivery tn

S. Rockwell
S. Ashland 
W. 69th St.
S. Morgan St.
W. 69th St.
W. Vist St.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
18.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the ąct of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams _____________  $8.00
Pusei metų .......~........................  4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.00
Dviem mėnesiams __________  1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ............................ 8c
Savaitei ...___ .......................—M 18c
Mėnesiui-------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų _________________  8.50
Trims mėnesiams ••••••••••••••■••■M 1.75
Dviem mėnesiams _______   1.25
Vienam mėnesiui _________   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ______   4.00
Trims mėnesiams ..................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Kodėl ALTASS Nutraukė Ry
šius su James-Janušausko

KAS TRUKDO PRAMONĖS ATGIJIMĄ?

Ekonominis krašto atsigavimas toli-gražu neina 
taip sparčiai, kaip pranašavo dabartinė federalinė ad
ministracija ir kaip tikėjosi daugelis žmonių. Per kelias 
paskutines savaites pastebima net naujas biznio atslū
gimas ir kartu pasireiškia bedarbių pašalpų reikalavi
mų didėjimas. Nuo ko tai pareina?

Konservatyviškieji valdžios priešai sako, kad čia 
esąs kaltas “smegenų trustas” arba tos “radikališkos” 
reformos, kurias valdžia bando pravesti, reguliuodama 
algas ir darbo valandas įmonėse, reformuodama ban- 
kinj biznį, kišdamas! į biržos (“atakų” pirkimo ir par
davimo) reikalus, ir t. t.

Jų argumentas yra toks: visais tais biznio suvar
žymais krašto administracija trukdo laisvą kapitalo te
kėjimą ir tuo budu stabdo biznį.

Gal būt, kad tame yra šiek-tiek tiesos, nors svar
biausioji priežastis biznio atslūgimo, apie kurį minėjo
me aukščiau, veikiausia yra kita. Per žiemą valdžia bu
vo pastačiusi milionus bedarbių prie vadinamų civilių 
darbų (CWA). Jiems buvo mokamos algos. Tuo budu 
milžiniškos sumos, pinigų nuolatos plaukė iš valdžios iž
do į apyvartą. Bet atėjus pavasariui, tie darbai buvo 
sulaikyti ir darbininkai atleisti. Aišku, kad tai turėjo 
tuojaus atsiliepti neigiamai į visą biznį.

šis faktas rodo, kad spartus biznio gaivinimas iki 
šiol buvo vykinamas valdžios pinigais. Privatinis kapi
talas veiklumo dar neparodė. Kaip mums jau ne kartą 
teko šioje vietoje nurodyti, pinigų bankuose šiandie 
yra daug, bet paskolų įš> bankų negauna nei bizniai, nei 
privatiniai asmens. Vadinasi, yra suparaližiuotas kre
ditas.

Tačiau vargiai galima sakyti, kad kreditą supara- 
Jižiavo baimė prieš valdžios kišimąsi į biznį. Visa kre
dito sistema Amerikoje juk ėmė smukti ir buvo pasie
kusi žemiausio laipsnio kaip tik tais metais, kada apie 
NRA, CWA, AAA ir kitus “smegenų trusto” išmislus 
niekas dar nė nesapnavo. Valdžia ėmė kištis į privati
nio biznio dalykus tik tada, kada jisai jau beveik gulė
jo “mirties patale”. (

Kas butų buvę, jeigu prezidentas Rooseveltas, jpav: 
nebūtų, pereitų metų kovo mėnesį, uždaręs bankus ir 
paskelbęs “bankų šventę”? Juk visi bankai butų gal 
subankrotavę. Kas butų buvę, jeigu valdžia nebūtų at
ėjusi į pagelbą farmeriams, kurie nestengė daugiau 
mokėti savo mortgečių nuošimčius ir nebegalėjo par
duoti javų ir gyvulių? Kas butų atsitikę su geležinke
liais, jeigu valdžia nebūtų skolinusi jiems pinigų, kuo
met jie nebeturėjo kuo mokėti nuošimčius UŽ ąavo 
bonds’us?

išvadas padaryti 
kiekvienam s|kai<

su James’u

Valdžia ne supančiojo biznį, bet jį išgelbėjo. Tačiau 
yra natūralūs dalykas, kad ji dabar bando sulaikyti 
biznį nuo tų žjnksnių, kurie jį buvo privedę prie kata
strofos. Jos bandymai, reikia pasakyti, yra labai- ne
drąsus.

Kaltas yra pats biznis, kad jisai nesistengia °pasi- 
provyti”. Juk aišku, kad jeigu jisai vėd eis senaisiais 
keliais, kada dalykai bus pagerėję, tai po trumpos ge
rovės kraštas susilauks tų pačių bėdų, su kuriomis ji
sai šiandie grumiasi, čia, žinoma, kalba eina apie stam
bųjį biznį, nes smulkieji biznieriai vistiek nedaug tegali 
pakeisti ekonominio gyvenimo eigą.

Stambusis kapitalas, nesugebėdamas prisitaikyti 
prie naujų sąlygų, daugiau trukdo krašto atgijimą, ne
gu kas kita.

LIETUVOS ŽINIOS

Keista mirtis
ŠIAULIAI. — IV. 14 d. šiau- 

lių apskr. Linkuvos vaisė. Go- 
ątagalių km. laukuose per 17 
metrų nuo vieškelio griovy rą
stas negyvas pil. Pauža Anta
nas, gyv. Degėsių km., Vaškų: 
vaisė. Lavonas .gulėjo beveik 
visas apseiųt&s vaųdons. Riek

toliau buvo pamestas Paužos 
vežimas, o arklys iškinkytas.

Tirdama įvykį, policija išaiš
kino, kad tą dieną kartu su 
Pauža iŠ turgaus grįžo atski
ru vežimu jo švogeris Pakar- 
na Vladas, ir abudu visiškai 
girti. Įdomu, kad girtas Pakar
pa grįžo namo įsikinkęis Pau
žos arki), kurį vėliau paleidę 
į netoli esančią Pluko sodybą, 
įvykis apylinkę labai sujaudi
no ir stengiamasi jis išajškip- 
ti. ’

papildomais tankais sparnuose, 1' 
buvo užmokėta apjei 7,200 dole
rių), t. y. kad visam kam —1 
aeroplanui ir įtaisymams — pa
kaksią $15,000, taip, kaip jisai 
sakęs seniau. Kitam Valdybos 
susirinkimui jisai pristatė savo 
apskaičiavimus raštu, pakarto
damas, kad nustatytos sumos 
— $15,000 užteksią.
Staiga — naujas “kontaktas”!.

Bet staiga p. Jamčs patiekė 
Valdybai ilgą dokumentą, še
šiuose didelio formato lapuose 
mašinėle parašytą, naują su
tarties projektą. Prieš įteik
siant tą raštą, jisai kai kuriuos 
Valdybos narius įspėjo, kad 
Valdyba turėsianti šitą jo kon
traktą priimti ir pasirašyti, o 
kad ne, tai jisai “kvitinsiąs”. 
Svarbesnieji p. James-Janušaus- 
ko reikalavimai buvo toki:

Kad ALTASS įdėtų j aeropla
ną dar kokius $12,000, neskai
tant tos sumos, kuri už Litua- 
nicą II jau buvo užmokėta; 
tuo budu susidarytų viso jau 
ne $15,000, kaip pirmiaus buvo 
apskaičiuota, bet netoli $20,000;.

Kad James-Jąnušauskas .pa
ims speciali navigacijos ir ra-, 
dio operavimo kursą, mokinda
masis pas geriausius tų dalykų 
autoritetus, o ALTASS turi, 
duoti jam pakankamai laiko ši-: 
tam mokslui ir apmokėti jo iš-i 
laidąs;

Kad skridimas planuojama 
įvykinti šių metų rugpiučio- 
augusto menesį, bet jeigu jisai 
iki galo rugpiųįio mėnesio ne
įvyktų, tai AI/TASS turi mo-

trakto paragrafe buvo reika
laujama, kad ALTASS pasiža
dėtų vadinti jį skelbimuose, pla
katuose ir pranešimuose anglų1 
spaudoje tik “Joseph R. James”’ 
ir nemįnėti jo lietuviškos pa
vardės Janušauskas, nes jo lie
tuviškos pavardes minėjimas 
angliškuose laikraščiuose pada
rytų daug žalos jo karjerai 
aviacijoje.

Perskaičius šitą jo kontrak
tą Valdybos susirinkime, jisai 
buvo visais balsais atmestas. 
Valdybą buvo be galo nustebin
ta, kad p. James drįso jai sta
tyti, tokius reikalavimus ir kad 
jisai tai padarė, galima sakyti, 
iš vakaro prieš išskrendant į 
kolonijas, kada jau viskas buvo 
suplanuota aviacijos dienoms ir’ 
Valdyba butų turėjusi didžiau-1 
šio nemalonumo prieš kolonijų 
veikėjus, jeigu tas aviacijos die
nų programas butų suiręs.

Tas jo! “kontraktas” ir toks 
jo elgesys įrodė, kad juo nebe
galima pasitikėti. Todėl, kai 
p. James, užsikirtęs dėl paly
ginti nesvarbaus dalyko (kad 
jam neva reikėję “pagelbinin- 
ko” aviacijos dienose), pareiš
kė savo rezignaciją ir atidavė 
Lituanicos II raktus, su 
buvo nutraukta ryšiai, ir 
TASS Valdyba vienbalsiai 
tvirtino sutartį (tokiomis 
sąlygomis, kokios nuo pat
džios buvo su James’u) su nau
ju lakunu.

juo 
AL-!
pa- 
pait 

pra-

truputį stųmdydamies, nusekė 
paskui jį.

Kambarys buvo didelis if 
švarus. Keturios lovos buvo 
tuščios ir tinkamai apdengtos, 
pilkomis standžiomis marško
nėmis, su tiesiais užlenkimais,; 
kas priminė karstus. Ant vie
nos lovos sėdėjo mažas raukš
lėtas su švarku senelis, bailiai 
žiurėjo į atėjusius -ir į šeštąją 
lovą, ant kurios gulėjo, išsitie
sęs po tokiomis pat marškonė
mis, Semionovas Ant kėdės,'

šale jo, susikūprinęs sėdėjo 
Navikovas. Prie lango stovėjo 
Ivanovas jr Šafrovas. Vjsj jau
tėsi svetimi U* lyg ne savi aki
vaizdoje mirštančio Semiono- 
vo. Sveikintis ir spausti ran
kąs, taipgi buvo nesmagu ir to 
nedaryti, kaip ir mirtį jam 
pagreitinti, tai visi tylėjo. Kai 
kurie pasisveikino tarp savęs, 
o kiti ne, ir visi sustojo ten, 
kur stovėję, žiurėjo su skaus
mingu liūdesių į Scmionovą.

(Bus daugiau)

Elektrikinės Ledaunės
.Sutaupo pinigus ant maisto. Nereikia ledo pirkti. 

Budrike .krautuve parduoda yisas žinomas ąu 5 metų 
garancijo ledaunes WESTJNGHOUSE, LEONARD, 
NORGE, GIBSON, APEX. Rainos

ir aukščiau

Kadangi p. James giriasi sa
vo dideliu patyrimu ir bando 
nuneigti Įeit. Felikso Vaitkaus 
kvalifikacijas, tai tenka paša-; 
kyli, kad šis lakūnas, nors dąr' 
jaunas, yra gavęs geresnį išsi
lavinimą, negu jo kritikas. Leit. 
Vaitkus yra pabaigęs geriausias 
šioje šalyje skraidymo mokyk
las (kurių James nėra baigęs). 
Jo rekordai rodo, kad jisai yra 
atlikęs apie 1,000 skraidymo 

keti Jąmes-Janušąuskui, algą valandų įvairiausių rųšių lėktų- 
iki rugpiučio mėnesio pabaigos vais. Be to, jisai yra. ir aero

planų mechanikas su gautu iš

įPriėmusi p. Juozo R. James- 
Janušausko rezignaciją Šio me
nesio 12 dieną, Amerikos Lietu-’ 
vių Tranzatlanti nio Skridimo 
Sąjungos Valdyba savo pareiš
kime, kuris buvo paskelbtas 
spaudoje, paminėjo tiktai tą 
faktą, kad lakūno pasitrauki
mas įvyko dėl atmetimo jo są
lygų. Valdyba manė, kad bus 
geriausia su p. Janušausku į 
jokius viešus ginčus neiti ir jo 
keistų reikalavimų nebedisku- 
suoti, bet, vietoje to, tęsti pa
siimtą darbą toliau, remiant 
Įeit. Feliksą Vaitkų, kuris yra 
ne mažiaus (veikiausia, net 
daugiau) kvalifikuotas, negu p. 
James, ir turi budo ypatybes, 
užtikrinančias jo misijos pasi
sekimą.

Tačiau p. Janušauskas neno
rėjo ar, gal būt, nemokėjo su
prasti, kad tokį nusistatymą 
Valdyba buvo priėmusi dau
giausia jo paties labui, atsi
žvelgdama į tai, kad jisai (tie
sa, per jo paties kaltę) neteko 
uždarbio ir gal net pakenkė to
limesnei savo karjerai aviaci
joje. Užuot ramiai pasitraukęs 
j šalį, jisai ėmė skleisti įvairius 
neteisingus paskalus apie AL- 
TASS-gą ir atskirus jos darbuo
tojus, stengdamasis juos dis
kredituoti visuomenės akyse ir 
sutrukdyti jų veikimą. Todėl, 
kad publika nebūtų klaidinama, 
tenka paaiškinti, kodėl ĄL- 
TASS-os kooperavimas su p. 
James-Janušausku pasidarė ne
begalimas.

“Naujienos” ir dabar dar lai
kosi tos nuomonės, kad su juo 
ginčytis nėra jokios prasmes, 
nes iš jo viešų pareiškimų ma
tyt, kad jisai nelabai tenusi
mano ką šnekąs ir ką darąs. 
Mes todėl pasitenkinsime tiktai 
tuo, kad paduosime keletą fak
tų, iš kurių 
bus nesunku 
tyloj ui.

Sutartis
Nuo pat pradžios, kai p. 

James-Janušauskas ėmė veikti 
su tranzatlantinio skridimo or
ganizacija, tarp jo ir pastaro
sios buvo visai aiškus susipra
timas įr s.utartis. Organizacija , 
mokėjo jam $100 algos per mė-‘ 
nesį ir išlaidas, kurios jam pa
sidarydavo keliaujant traiiząt-, 
lantinio skridimo reikalais; o ; 
jisąi buvo pasižadėjęs dalyvauti 
aviacijos dienose, masiniuose 
mitinguose ir kitokiuose paren
gimuose tranzatlantinio skridi-. 
mo naudai ir ruoštis (mokintis’ 
navigacijos ir t. t.) skridimui, 
kuris, kaip buvo aiškiai abiejų 
pusių sutarta, turi įvykti šią 
vasarą.

ALTASS .buvo pasižadėjusi* 
.darbuotis, kad butų sukelta iki 
$15,000 pinigų tinkamo aero
plano nupirkimui ir įrengimui,! 
ir tas aeroplanas kartu su vi-! 
sais įtaisymais turėjo patapti 
p. James’o nuosavybe tą yą-J 
landą, kada jisai nuskris be są-į 
stojimo į Ęauną.

Šitokio susitarimo pagrindu; 
Ti’ąnzątlantinio Skridimo Są
junga ir lakūnas .dirbd per aš
tuonis .mūnęsAMS’ Lituanica II 
buvo nupirkta įr pargabenta į 
Chicagą, buvo padarytas avia
cijos dienų maršrutas per ko-‘ 
lonijas ir 'buvo diskusuojama, 
kiek dar įpinigų reikės sukelti,* 
kad butų galima laiku nąpirktįi 
ir įdėti j aeroplaną 'kitą, stip
resnį motorą, specialius tankus 
gasolinui, tam tikrus koiąpaąus 
ir kitokius reikalingus instru
mentus. ;
kelionei. James atsakė, kąd 
Valdyba ^savo susirinkime dar! 
kartą paklausę, kokioj -sumos 
pinigų iš viso reikės, kad aero-; 
planas butų tinkamai įrengtas 
kelionei. Jisai atsakė, jkad rei
kėsią daug-maž tiek pat, kiek 
kaštavo aeroplanas (už kurį, su1

1935 metų; (
Jeigu dėl kurių nors priežas

čių, bet ne dėlJąmes’o kaltės, 
skridimas per Atlantiką neįvyk
tų ne ateinančiais metais, tai 
ALTASS turės jam atiduoti 50 
nuošimčių vert^ aeroplano ir 
visų jo įrengimų, ir tuomet su-' 
tartis su juo pasibaigs.

Pagaliaus, atskirame jo kon-

vyriausybės “laisniu”. Taigi p. 
Vaitkaus rankose Lituanica II 
bus saugi. Su parama visuome
nės, kuri pritaria tranzatlanti-; 
nio skridimo sumanymui, jisai 
dės visas pastangas, kad dąr 
šią vasarą jo misija butų sėk
mingai pabaigta, ir mes tiki 
mes, kad tai jam pavyks.

M. ARCIBASEVAS. Verte MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
(Tęsinys)

Karsaviniutįė pųhėgo į stabui 
.pasiimti kepurę ir apsiaustą 
ir visi jie paniurę ir nuliūdę: 
ėjo per miestą* prie didelio,; 
trijų aukštų pamo, kuris buvo 
pilkai jr prastai nubaltintas, 
kuriame buvo ligoninės .palai-, 
pa, ir kurjoj dabar miršta Se
mionovas.

Koridoriuose,, žemuose ir: 
siauruose tarpuose., buvo tapi-į 
s.u ir stipriai kvepėjo karho-l 
jium ir iodinu. Bepročių sky-į 
riuje, kuomet jie praėjo pro; 
šalį, kas tai piktai ir groitaj,Į 
su dideliu balso įtempimu 
kalbėjo, ibet nieko nebuvo ga
lima matyti, ir gal nuo to pa
sidarė skąndu- Jic baimingai 
žvalgėsi per taipsų keturkam
pi langelį. Senas ir žilas žmo
gus, su ilga balta barzdą, pa-’ 
vnašĮa į ant krutinės uždėtą! 
nkepotaitę arba į jjgą žiiiršitą,| 
pasitiko juos koridoriuje įpęš^ 
bedamas savo dideliais batają.i

—Ko jus norite? — pakjąų-i 
sė jis s.u&tojęs.

—Ar atvežė čia studentą...! 
Somionovą,.. šia.mljen... —>už- 
klagsė RĮubęvaitė.

—šeštame kambaryje... pra
šau eįli į yiršų, 
ngutojąs ir nuėjo. Ijuvo gir-! 
dėti, kai jis gaį?siai nusispioye 
ant grindų ir pradėjo žings
niuoti.

Viršuje buvo daug šviesiau*

.žwlgtqr,ėjQ j ten ir

- posake (ąr-

jr švarinu ir pątąilįnes grąžins. 
■Durys, ant kurių buvo .prikal
ta iškaba su parašu “gydytojo 
raštipė,” -buvo ataros. Tąnafi 
degė lempa ir kąžkas skambi
no stikJiuėmjs.

Jurgis 
sušuko.

Stiklinės sustojo barškėju
sios ir išėjo Rįąząucovas, kęįip 
j* visuomet gerume upe dr 
^linksmas.

—A!—-pąaąkė jjs garsiai iir 
iŲnksipai, aknXHri<.a priįPrą^ęp 
prie aplinkybės, kuri slėgė (kir 
tus, — o aš šiandien ligonį 
prižiūriu. Sveikos, panelės!

Ir momcntaliąi pakėlęs an
takius ir visiškai kitu skand
žiu ir reikšmingu balsu pasa
kė:

—Rodosi, jau -be žado. Eikjr: 
va. Tqn yra Na.rikoyas ir kj-

IRoJ jie visi, Xaip žąsų būrys,‘ 
:ejo koridorių, perdaug šyą- 

j- tįiščiu, tarpe .didelių 
bnRy durų »u juodais gumer 
riuU, Riazancovas sakė:

> i
—Pasiuntė KuuUa pašaukit 

stebėtiną, 'kaip greit jį ąuer 
me! ĄŠ dargi nusistebėją^.. 
'Ypatingai jis pastaruoju lajku 
dainai -persišąldydayo. Visos 
tos peįlaimės kalti^uU’1! |1>UM9 
jo drabužiai I... štai, -jis čia...

Ąiązpncpvas atidarė aukš
tas baltas duris ir įėjo. PaąilL 
kasieji sukiiuvo duryse, jr,

eikšmingu balsu ;paąą-

kasieji sukiiuvo

Elektrrkines si 
šeimynos namuose

Mokant tik p<

Skalbyklos yra reikalingos kiekvienos

tik po $1.00 į savaitę skalbykla 
MAYTAG, THOR, WESTIN 

pasirinkimas. Kainos

*49.00
ir aukščiau

JOS. f. eilDRIK,
JN.CORfORĄJĘD

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boųlevard 8167,4705

save
APEX.

pati per 
HOUSE,

NUOLATINIAI SUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
Nedaliomis WCFL, -970 <k. nuo 4 -iki 1:30 po pietų.

Ketųergaip )VHFC, 1420 Jc. nuo 7:30 iki 8:30

V ažiuokite Lietuvon

Birželio 16 d„ 1934
Didžiausiu Cunard Linijos laivu

‘Berengaria
52,100 tonų įtalpos

IS»«» hito

I KLAIPĖDĄ
(per Southampton)

Lietuvys palydovas Steponas Bergen 'lydės iki .Klaipėdai

Įtaiko liko nedaug, todėl tuojaus kreip
kitės dėl kambarių ir informacijų.

1739 So. Halsted Street Chicago, III, 
feį. £anal &5QQ________



Kai

uždegė

dienos

reivos akys atitai

Oppotlttf Diivfs Store, 2d Floor

Lietuvės Akušeres
kalba

DENfflSTAS

Dr. KARL NURKAT

lįįff.

Phone Boulevard 7042

Rez. ’Į'elephorię Plazą 2400

J. J. BAGDONAS

sąvo 
^zįnį,

ted SL 
1401

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virsima 0669

PO

Prisiminimas iš kon 
testp darbuotės

Ir nors abu 
jo žmona —

milžinišką 
didžiulio fon-

756 W. 35th St
Coy. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 
Nedėldieniais pagal sutarti.

Pirmadienis, geg. 28, 1934__________________________

Šeštadienį ir vėl atsidarė Pasaulinė Paroda pirmpji
1893 metais 

ben-

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia įę Vaygąnai Pykai!

J. F. EUDEIKIS 
taHntavh Dlrekt9w w Meri 

4605-07 Su. Hermitage Avenue

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Rez. Tel. Victory 2343

Ęeną muzikantų niekas 
O kad 

“L/’ Benas rengia pikniką, tą 
galėjote, pastebūtį ir Naujieno
se, kur “L.” Beno koresponden
tas! j. Balakąs pranešė, kad dėl 
vįršmipėtų piknikų muzikantų 
susirinkime buvę karštų ginčų.

labiausia apie Antrą
Skridimą; jis

Siunčiame Gėlės Telegramų j vis* 
pasaulio dalis.

Tel- Cicęro 2109
Antanas Petkus GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: — 1—8 !r 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti.
Rez. 6631 So. Cąllfornla Avenue 

Edotom RenubUa W

Vai.—8:80 A. M. iki 8:30 P. M 
Tel. HARrison 0751

PĄSTOVIAI ŽEMOS KAINOS

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9, 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St.

Res. 6^00 South Artesiaų Avenue.
’ Phone Prospect 6659 
Ofisą Tel. Canal 0257

DR. YAITUSH
LIETUVIS

Optometrically Aki » • • - ■ ' A . - - ».
esti priežastimi galvos skaudėjimo

Koplyčia ‘ Dovanai 
liUS visokiems rąika 
ina prieinama.
ąnica Avenue 

CttlČAGO; ’ ILL.

Lachavich ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują ląidotuyėsekųopigiausUį
Reikale meldžiame atsišaukti, o mii-1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. '

Mrs. Anelia K. Jarusz
„________ Physical Therapy

and Midwife
; dtokJ 6109 S. Albany 

Avenue
■MBKl Phone

J SKįJ®! Hemlock 9252
Patarnauja prie lIMfo ASM gitndymo namuo 
se ar ligoninėse, 

duodu massage
■ electirįę treat-

ment ir magne-
tie blankets ir tt. HHHKHRKKm Moterims ir mer-

- * girnoms patari
mai dovanai.

Tek Lafayette 3572 
J. LįuĮevičiUs 
įRAĘORIUS 1R 
BALSAJtfUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje it apielinkėjė 

Didelė ir1 graži ’ 
koplyčia dykai.

4p92 ARCHER ĄV.

2639 — Naiąie dovyti suknelė, 
atėjus. Sukirptas inieręs 14, 16, 18,

Norint gauti vieną ar dau
giau virtį nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduota bląp- 
įutę ajhą priduoti pa.vys<ąįp 
numerį, pa; _ 
kiąi parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš- 
to ženkleliais kartu suužsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:

Dept.,1739 
cago/llL

— prezidentas ir 
buvo Washingto- 

ne, tačiau ekrane pasirodė jų 
gyvi paveikslai ir pasigirdo pre
zidento kalba transliuota pla
čiai parodoj. Kalbėjo preziden
tas : “Tie iš musų, kurie atlankė 
parodą 1933 m., matė joje de
monstravimą vilties ir drąsos.

Tie, kurie atsilankys j 1934 
metų parodą, pamatys kaip 
gausiai ta drąsa ir tas pasiti
kėjimas 'tapo pateisinti. Jie pa
stebės daug šalies atgijimo 
ženklų ir daugelį ženklų rodan
čių |<elią pirmyn, kuriuo mes, 
kaip tauta, žengiame.”

Tf » , T .t - r r r r< r . • .
Incorporated

LIETUVIŲ ' GRABORIUS
Palaidoją už $25.00 ir ąugščiaų.

"Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

Akiniai pritąikofni atsakančiai. 
Valandos nuo 10—3 po piet.

2201 W. 22 St.-Cermak Rd
Telefonas Canal 6122

Spalvos
Kai buvo surengta 

Chicagos paroda 
— Columbus Exposition 
dras jos vaizdas įsmigo lanky
tojų vaizduotėn: baltasis mies
tas! Baltos spalvos.

Pernai Joseph Urban pritai
kė parodai šviesas 26 spalvų. 
Urban mirė neužilgo po to, l^ai 
paroda atsidarė, šiemet paro
dos šviesų derintojas yra She- 
phard Vogelsgesang. Tai jo už
duotis juo vaizdžiau iliuminuo
ti parodą sulig tam tikru pįą- 
nu, kad publika jaustų tam tįk- 
rą spalvų suderinimą, harmoni
ją. Ir tenka pasakyti, kad nors 
dienos laiku paroda sužavi ir 
stebina žmogų, naktį ji dąrp 
dar didesnį įspūdį.

Admirolas Byrd kalbėjo
Gal būt vienas nuostabiausių 

momentų šeštadienį buvo tas, 
kai žemės ašigalių tyrinėtojo 
Byrd’o balsas pasigirdo paro
doj. Iš ažu tūkstančių mylių 
tolio, kuone nuo pat žemės aši
galio oro bangomis atlėkė jo 
balsas į Chicagos parodą. Kal
bėdamas iš ledu apšalusios pir
kios, kur jis praleidžia šęšiųs 
mėnesius tyrinėdamas vieną 
tolimiausių nuo musų civiliza
cijos žemės kampelių, Byrd 
sveikino buvusius parodoj pir
mesnių jo kelionių ir tyrinėji
mų draugus ir bendrus.

MELROSE PARK, I^L. — 
Naujienų kontestas užsibaigė 
su 15 d. gegužės mėnesio. Nors 
didelių pasekmių neturėjau, 
visgi pavyko gauti keletą nuo
latinių Naujienų skaitytojų ir 
esu patenkintas.

Prięš patį kontesto užsibaigi- 
mą užėjau pas Antaną Kruszi- 
nį, kuris turi puikiai įrengtą 
paveikslų studiją adresu 150 
Broadway. P-ia Kruszinienė 
skundžiasi, kad negauna Nau
jienų nusipirkti, o ji mėgianti 
apysakas skaityti, gi p. Kruszi- 
nis 
Transatlantinį 
yrą uolus vietos darbuotojas ir 
skridimo rėmėjas. Padavė Kru-

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituąnicą Avė 
Tel. Boulevard 4139

Amerikos Lietuvių Daktarų

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu 'Tel. Prospect 1980

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš HUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo pątyres gydytojas cJų- 
rurgas ir akušeris. ’ ■

Gydo staigias ir, chroniškas ligas, 
vyrį ą ------ !1“ 1
jaUsius metodui 
elektros prjetaii

JOHN B, BORDEN 
LIĘTUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Roatf (W» 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

vakaraife: PanėdSlio, Seredos ir 
PStnyŽios 6 iki 9 1 • 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Kai dėl “tradicijų”, tai mes 
gerbiame tuos žmones, kurie 
išnaikino šimtmečiais įsigyve
nusias tradicijas carų, ir daug 
jų turės išnaikinti ateity.

Mes, kaipo muzįkąntų orga
nizacija, jokiai partijai nepri
klausome, gerbiame visų žmo
nių įsitikinimus. Privatiniai as
menys gali priklausyti kur 
jiems patinka, nėra drausmės.

Rengimo Komisija.

zidetųtas' Rooseveltas, būdamas 
tY^shingtone, paspaudė guziką 
ir uždegė jos šviesas Chičagoj. 
Tik truputį vėliau ponią Roose- 
veltienė, taipjau būdama Wa- 
shingtone, paleido 
srovę vandens iš 
tano parodoj.

Prezidento

szinis $7 ir sako: užrašyk Nau
jienas siuntimui paštu. Esą, 
pirkdamas pavieniais numeriais 
ne kasdien guli jaą gauti.

Tenką pasakyti, kad pp. Kru- 
sziniai yra linksmį ii) draugiški 
žmonės. Kai įeini į jų stųdįją, 
tai tikrai jaukų dąyosį. Vį^o: 
kių puošnių pąveikęlų — dide
lių ir mažesnių; yįęųį jų rė
muose, kiti be ręunų sųstartytį, 
iškabinėti. Tikrą galeriją. '.Ęyie 
progos yeiks i? pįap su 
šeimyna lįreipįis, j P- Kę 
kad padąrytų payeikslųs.

Esu ^ėkiųgąs yisįems, kurie 
per mane užsirašė bfaųjienąs 
kontesto laiku. VeĮiju jiems 
gerų pąsekmių tąip bizny,’ tąįp, 
darbp. Ačiū p. Rypkevįčiųi, 
kontęsto vedėjui, už dovąną, 
kurios nesitikėjau gauti. į’ąįp- 
gi ačiū už surengimą Naujienų 
kontestantų ir bendradarbių 
vakarėlio, įvykusio gegužės 19 
d. Universal Kliube, kuriame ir 
man teko dalyvauti.

. M. šeštokas.

rašte “Benas ‘Lietuva’ ir Lie
tuvių Tautinės Kapinės”, kur 
“Vienas Kapinių Trustisų” ap
gailestauja, įcad ir benas “Lie
tuva” šiemet, neatsižvelgęs j 
įsigyvenusią tradiciją, rengias 
prie kapinių pikniko tą pačią 
dieną, t. y. gęgužes 30, kurią 
taųtiųės kupinės repgia savo 
pikniką. Ant galo jis priduria: 
Vpęsinorl nė tikėti”.

i

Jeigu, gerb. vienas kap. trus
tisų, jums nesinori’ nė tikėti, 
tai yra jūsų dalykas. Iš 
tuva 
įr. neverčia jus tįkėti

Tel. Cąnąl 2515 arba 2516’ ? 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Ruąas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišku, Vyriškų, Vąikų ir visu 

chronišku 1»KU 
Ofisas 3162 So; Halsted SL 

..... arti Slst Street ........
Valandos: 2—4, 7—9 vai. yak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—iz 

dįepą.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Vąlandos nuo 9 iki, 8 vakaro.

• Advokatai

JOSEPH J GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RockvreU St. nnoo -'

Ofisas ir Akinių Dirbtuvę
756 West 35th St. 

kampas Halsted Št.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

DK. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiriia 0086

Ofiso 1 .valandos nuo 2-4 ir nuq 
6-8 v. t. Nedalioj pagal sutarti

- Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Dautarų Draą-

A, L Davidonis, M.I).
4910 S. Mięhigan Ąve.

Tel
VALANDOS

Jeigu Norite Dailumo ir Nehrąngumo, 
še........ Pašaukite.;..:..

REPublic 8340

Optometrically Akiu Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 
, . . . . . . I»

svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus, 
somos. Vąlandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12. Akiniu kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akįnių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Sjmon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir' nebrangus

718 W; 18th St '
Tel. Monroe 8377

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8395

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vai
6900 So. ]

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vai. vak.
išskyrus seredomis

Kvietkininkas
Gilia Dil Vestuvių, Bahkietama ir 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis 

3316 Sd. Halstęd Št„ Chičagtf, III. 
Phone Boulevard 7814

Ą. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

• . f . <■» » v -t •««••*» w X • • •

...... rupėščilis man. \
2506 West 63rd Sį.

■ UOZAPAS EUDE1KI

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Iš pelkių pakylo Chicaga

šiemet sukanka 101 metai 
nuo to laiko, kai Chicaga ofi
cialiai tapo pripažinta kaip 
miestas. Iš pelkių išaugo mies
tas. Net žemė, ant kurios pa
statyti namai, fabrikų trobe
siai, išsodinti medžiais sodnai 
ir pratiestos gatvės ir alėjos — ' • 1 4 w * *
net visa tai atsirado tik dėka 
žmonių pastangų, tik dėka jų 
nepailstančios, nepaliaujamos 
energijos. Nes faktinai visa 
Chicaga yra pastatyta ant už
piltų pelkių.

Paroda — pasaulio atvaizdas

Paroda — visas pasaulis, 
daugiau — visata, kokia žino
ma mokslui ir mums viduti
niams piliečiams kasdieniniame 
musų gyvenime, yra vaizduoja
ma 425 akrų plote, čia mokslo 
salė, čia technikos pavyzdžiai, 
čia modeliai rodą praeities 
grandinį, o ten įvairių tautų 
kaimeliai, muzikos paviliojai, 
zoologiniai skyriai, ežerėliai, 
fontanai, ko.mercinįų įstaigų 
trobesiai, ir tt. ir tt. — ir ko 
tik čia nėra!

Astuonios dešimtys mylių il
gio eilė įvairių įvairiausių pa
vyzdžių, medelių.

$47,000,000 įvestuota į 425 
akrų plotą. Iš tos sumos $9,- 
500,000 nauji pinigai. Kitaip 
sakant, dar pusdešimto miliono 
dolerių įdėta j parodą šiemet, 
kad patobulinti ją palyginus su 
pernikštės vasaros paroda.

Pernai pagodą atlankė 22,- 
000,000 asmenų. Kad padengti 
jos išlaidas, šieųiet reikia pa
rodai susilaukti 12,000,000 vizi
tuotoje Ir visi ženklai, ku
riuos Jau dabar galima matyti, 
liudija, kad laųldąmąs skaičius 
žrponių atlankys parodą šiemet, 
ir su dideliu kaupu.

;;

Visi Tclę(ę>ęąį:

Yards 1741-1742

šeštadienį, gegužės 26 c|., 
Chięagoj tapo ątidaryta ant
ram sezonui Pasąulinė Paroda. 
Dau^ ka naujo pasirodė paro
doj Šiemet, jeigu palyginti ją 
su pernikštės vasaros paroda. 
Paroda pagražinta, paįvairinta, 
patobulinta^

Kai parodos vartai atsidarė 
praėjusį šeštadienį, jon susi
grūdo didesnė minia, negu pir
mą dieną pernai vasarą 
Šeštadienį naktį paroda užsida
rė, pro jos vartus praėjo 154,- 
945 asmenų. Tai yra skaitlinė 
34,0Q0 didesnė, negu sužymėta 
pirmą parodos dieną 1933 m. 
vasarą.
Prezidentas Rooseveltas 

šviesas
Paroda atrodė išdidi 

metu. Ji ąužybo, nušyyto spal

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAJKEJJS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vietą 3139 S. Lowę Aye.

' "Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedčldieniais pagal sutarti.

Gerai lietuviams žinomas per 35
-iri — t ’w I TT TTS rrurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir, chroniškas ligas. 
vyrU. moterų ir vaikų Pagal nąu-* * ’ iš į-Ray ir kitoknis

is^s.
' Ofišąk ir Laboratoriją: 

1034 W; 18ih SL. netoli Morgan SL 
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nųq 6 Iki 7:30 vaL vakare.
Tek Canąl 8110" 1 

Rezidencijos telefonai;
Hydę Parlę 6755 ąr Centrą^ 7464

J. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 4Qth St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 gft. 49.th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

_Tęk Kęnwood 510(7 

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 Weąt Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswjck 0597

“Lietuva” Beno pik
niko dėliai

Naujienų penktadienio laidoj 
gegužės 25, tilpo straipsnis ant

^9
Labai patogi ir lengva karščiau 

taipgi 36, 38 ir 40 colių per lęrųtin

Dr, Charles Sęgal 
OFISAS

4729 So. Ashland Ąvę.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki ^2 
valandai diena.rrrrPhoną MIDWAY 288C

Telefonas Yards 0994

Dr. MAVRICE KAHN
4631 South Ashland Avenue. 

Ofiso valandos;

J. J, Bagdonas
I4ųdnp.ję yaląn^oje pavesite sąvo 

pųBęsci^is man.
2W West 63rd St.
Td, BWTBLic 3100

•A <♦ V L M TT

NAUJIENOS Patterą
1739 S. Hafated St., Chic

Čia įdedu 15 centų ir prašau at

Wd. n^aą pavyzdi

Mieros ....................... pęr krufiąt

~ '

SJlefonas Y»xds 1138 

ey P. Mažeika 
Grąbprius ir 

Balzaiųuotojaą
Moderniška' L

Turtų automobį] 
*' lanįs'^Rą 
3319 Litu

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb grimų, 
D,ūmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo' 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
nlęžėjimųį pašalinti. Lęngyayar- 
toti visuomet. Visose aptiękose 
35s\ 60c, $1.00. , ! 1 r

DR. C, MICHEL 0, D.
UETUVI8

Kreivų akių specia- 
listas. Vaikų kreivai 
akis ištaiso be ope- 
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai. ' , . .
4654 So. Ashland Avė 

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Stop

Skili



NAUJIENOS, Chicago, III.

KUPONAS

Lietuvaitės stebina gražumu ir puošnumu

•įtrinkti 10 gražių

here?
CLASSIFIED ADS

Geležinkelių aitvaras

šešta
Jos naujas reper

b nu

PRANEŠIMAI

nuo

$2.49

Yra Moterų Skrybėlės išvalome

Neatsiėmė pinigų

Willow Springs, III.

Name

Address

City State

Už penkis, šiuos KUPONUS įžanga 
į Naujienų Pikniką dykai, i BIRU
TES DARŽĄ, Birželio-June 3, 1934.

39c.
39c.

Su dideliu pasitenkinimu aš 
pastebiu, kad bent viena musų 
dainininkė pagalios surado pa
slaptį malonaus dainavimo —-

Business Service 
Biznio Patarnavimas,

“Pasi upelį”, “Ta
Draudžiama Dai

Pirmadienis, geg. 28, 1934

Helena Pečnkaitė 
maloniausia dainė

SCHA 
4644 

4 kamfear 
Nauji 
$29.00, 
lio Styliaus Kaurai 
$25. Geros išlygas arba cash

51.99
Stičiuoti,

51.49

PARDAVIMUI Road House. labai 
pigiai, prie kapinių, ant didelio kelio 
yra restauranas ir šokių svetainė. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 3001 W. 111 St.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCEv
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAPAYEETE 1083

2608 West 47th St,

NOTARY PUBLIC

LININIAI SIU

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bordingauzė su re
stauracija. Našlė priversta parduoti 
už $700 cash. 2614 Greenview Avė.

MERGAIČIŲ 
DRESfiS

Didžio nuo 7 iki 14. 
Išeimui, mokyklai ir 
Sporto dreses. Tik
ras special

nai dvasių šventu. Gal jos 
čios jautrus muzikalumas

i, ir ji
Gal jos

CHICAGOS 
ŽINIOS

gyventi ir nepranešė Civilių 
Darbų Admiriistracijos ofisams 
savo naujų adresų. Bendra ne
išmokėtų čekių suma yra tru
putį mažesnė, negu $10.00.

Sunkiai serga žymus 
kunigas

Pasaulinė Paroda 
Atsidarė

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, valgis ir kambaris. Matykite 
nuo 12—3 po pietų.

4120 S. Maplevvood Avė.

REIKALNIGA mergina prie leng- 
vaus namų darbo, maža šeimyna 
Steinberg, 1217 N. Leavitt St.

Illinois Civilių Darbų Admi
nistracija, nuo laiko jos įstei
gimo lapkričio, mėnesį 1933 m., 
išrašė 3,388,923 čekius dirbu
siems jos samdoj darbini- 
kams. Iš to skaičiaus 1,295 
čękiai pasiliko neišmokėti, ba 
asmenys, kurių vardu čekiai 
buvo išrašyti, nereikalavo jų. 
Didžiumoj atsitikimų tie as
menys persikėle į kitas vietas 
gyventi ir nepranešė Civilių

NAMU SAVININKU ĄTYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų sų 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OP 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Real Estate For Sale

PARDUOSIU 50x185 lotą ant ku
rio yra budavojamas 4 kambarių na
mas, beveik užbaigtas, gražus med
žiai, puikus daržas, $1,800.00 cash, 
ant išmoksimo puse įnešti. Martha 
Jonelis, 11011 So. Washtenaw Avė.

Iki Gegužės 31 
Dienai

iUjK O1 UKAuL 
Western 'Avė.

„ rakandai — $95.00 
artoti Parlor Setai — 

Importuoti Kiniški, Orienta- 
$10—$15—

Atdara kasdien iki 9, 
Nedėlioj iki 5.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS a

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <1||
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8002 Wg
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis ^|įg

Moterims seredomis iki 7 v. v. _______

Nepaprastas įspūdingumas, sąjūdis ir 
įrengimas

SVARBUS PRANEŠIMAS
North Sidės ALTAŠS skyriaus 

special susirinkimas įvyks pirmadie
nį, gegužės 28 d., 8 vai. vak. Visi 
valdybos nariai ir draugijų atsto
vai malonėsite susirinkti Šv. Myko
lo parapijos bažnyčios svetainėje. 
Baliaus rengimo komisija ir draugi
jų atstovai išduos atskaitas.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavų mo 
dernišką studijų su 

Hollyvvood Šviesoms.
420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

Universal Grocery Com. šaukia 
visų groserninkų susirinkimų Pir
madienį, gegužės 28 d. 1934, 475E 
So. Springfield Avė., Chicago, 8 
vai. vak.

STOGDENGYSTfi IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbų.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Išsikirpkite jš Naujienų šį KUPO 
į NĄ; jis vertas pinigų.

Tel. Yard. 3408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS 
8358 So. Halsted St. Chicago. UI 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Grcitusi.š Burlington gclcžin 
kelio trukinys Zephyr 
dienį pasiekė Chicagų iš Den 
ver, Colo., į 13 valandų 
nutes’. Jo vidutinis keliavi
mo greitumas buvo 77.5 mylių 
valandoj. Vietomis traukinio 
kelionės greitumas pasiekė 
1121/2 mylių valandoj.

Motetrų Piliečių Lygos susirinki
mas įvyks gegužės 29 d. Fellowship 
House, 831 W. 33rd PI. 8 v. v. Vi
sos nares pageidaujamos atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptari
mui dėl Lygos labo. Raštininkė.

KOJŲ NEGALAVIMAS .
Ar jus turite Athlote’s kojas. , Deder. 

vinę, PuAlos, Degančias ir Vieluotas ko
jas? Ar jus norite tanią pagelbą? Pri- 
siųskite 60c. dėt. pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St. 

Chicago, III.

šeštadienyj, gegužės 26 <1., 
įvyko oficialia Pasaulinės Pa
rodos atidarymas Chicagoj. 
Kaip kalbėtojai išsireiškė, pe
reitų metų paroda buvo pasta
rojo šimtmečio pažangos pa
žymėjimas, šių gi metų paroda 
yra įžengimas į busimo šimt
mečio padangų. Pirmos die
nos grandioziškumas buvo ža- 
vej antis, 
įvairiose 
macijose 
literinių 
marša vo 
nuo 
vietų

Tai buvo 2 vai. po pietų. Iš
šautas šuvir, kuris reiškė ofi
ciali parodos vartų atidarymų 
ir pirmieji maršuotojai tapo 
įleisti. Dūdų muzikos garsai 
pripildė orų. St. John Mili- 
tary Academy mokiniams teko 
lydėti pereitų metų Pasaulinės 
Parodos gražuolę ir jos svitų, 
įvairių tautybių reprezentacija 
su savo tautos vėliavovis mar- 
šavo nuo vartų taip vadinamu 
Vėliavų keliu iki Lagoon teat
ro, iš kurio visos oficialės ce
remonijos sekė.

Su Lietuvos vėliava ėjo Lie
tuvių Kareivių Draugijos iš 
Cicero atstovas K. Bakašius ir 
p-lė Birutė Laučiskaitė. Pas
kui tautų vėliavų nešėjų se-

VYRAMS ČEBATAI — Sporto, iš 
eimui. Oxfords, 100% Grynos Ska
ros. Nusipirkite 2 poras už tiek 
kiek jums reikia mokėti už vieną 
Vertės iki $4.00.
Special ............................ ■
VYRAMS SHANTUNG OQr
MARŠKINIAI .......................
VYRAMS UNION 
SIUTAI ....
BERNIUKAMS _______
™.... . 79c ~ 51,49
J‘MES PADAROME FILMUS -

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė. 

graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar- 
duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo,

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

“Pirmyn” choras rengia išvažia
vimą į Jefferson miškus, nedėlioj, 
birželio 10 d., todėl prašo, kad ki
tos draugijos tą dieną susilaikytų 

panašaus išvažiavimo.

Specialė grupė 
šilkinių ir bo- 
velninio mate- 
rijolo dresių 
kurias turime 
išparduoti, už 

51.49

Kritiškai serga kunigas Char
les L. O’Doniiell, Notre Dame 
Universiteto prezidentas. Ku
nigo liga prasidėjo pirm ke
leto mėnesių; kaip jo gerklė 
užsikrėtė ir išto kraujas užsi
nuodijo.

Man labai linksma, kad He
lena Pečukaitė metė šalin visų 
italijonišką repertuarų. Tik tų 
padarius ji galėjo eiti prie nau
jos muzikos 
Muaras jau susideda iŠ daugelio 
naujovinių dainų, kurių skai
čius pas jų auga ir dar augs. 
Ji dainuoja tokias dainas kaip 
Jakavičiaus “Sutemos”, “Pava
sario Daina 
tu, tik tu”, 
na”. Jų pobūdis yra gal tru
putį lietuviškas, truputį rusiš
kos, truputį ispaniškas, bet ji 
į visas įdeda Helenos Pečukai- 
tės pobūdį.

Helenos Pečukaitės maloniau
sia yra klausytis kur nors jau
kioj vietoj. Ji nekoncertuoja. 
Bet jei ditotų koncertų, jis tu- 
retų įvykti nedidelėj gražioj sa 
Įėję. Dabar ji dainuoja Bud- 
riko radio programuose. Vieną 
ar dvejetų dainelių, kurias ji 
retkarčiais 
parengimuose 
lonumas išklausyti namie, pa
togiai atsisėdus minkštoj kre- 
sėje ir užsisvajojus. Tik gaila, 
kad tie jos dainavimo perlai 
turi bi?ti paskandinti begalo il
gose radio biznio kalbose. Butų 
puiku, jeigu kada nors visapu
sė valandos butų pašvęsta vien 
tik jos dainavimui be jokių biz- 
niškų priemaišų. Helenos Pe
čukaitės balsas per radio skam
ba itin puikiai. Ji turi tikrą 
radio balsų.

Aš manau, kad mes visi da
bar seksime Helenos Pečukaitės 
dainas ir jos progresų naujoj 
pakraipoj su dideliu susidomė
jimu.—K. J.

kė tų tautų grupės. Chicagos 
Lietuvių Dienos Komitetas pa
sirūpino 
inteligentiškų lietuvaičių šitai 
okazijai. Naujienų išrinktoji 
gražuole Birute Laučiškaitė 
lydėjo Lietuvos vėliavų, Anas
tazija Mikužiutė ir Lietuvos 
Kareivių Dr-jos atstovas K. 
Virbickas ėjo ^priešakyj lietu
vaičių grupės, kuri susidėjo iš 
p-lių V. čepukaites. Aid. Gri- 
goniutės, Vcn. Grybaitės, Ru- 
tos Kartanaiter, Aid. Mikužiu- 
tės, Alh. Trikaitės, Vcn. Tumo- 
saitės ir Hel. Vcspenderaitės. 
Jos buvo puošniai pasirėdžiu
sios tautiniais rūbais. Lietu
vių Dienos Komiteto narė po
nia Nora Gugienė ir Liet. D. 
Komiteto sekretorė, Euphrosi- 
na Mikužiutė rūpinosi ir tvar
kė tinkamą lietuvių pasirody
mą. Lietuvaitės ir savo gra
žumu, ir puošnumu ir inteli
gentiškumu pralenkė kitų tau
tybių dalyves Parodoj.

Majoras Lenox B. Lohr, pra
dėdamas programų, pareiškė, 
kad “tikslo bendrumas, pasi
ryžimas ir ideališkumas yra 
pagrindas šio kurinio”. Kalba 
Parodos prezidentas Rufiis 
Dawes, kviesdamas pasaulį 
dalyvauti. Rev. Craig Stewart 
laimina ir velija taikos tarp 
visų tūtų. Seka dainos, nni-

Paprasti Drabužiai 
3 už $1.00

Vailokinės skrybėlės išvalome ir 
Blokuojame už ........ J...

Drapės ....................................
už porą ir augščiaus.

Kailinius Kautus išvalome 
ir glazuojame už ......

Kaklaraiščius išvalome —

Iki ketvergo vakarui Gegužės- 
May 81 d. įsirašymas CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON yra pa
lengvintas. Visi Chicagos ir apie- 
linkių lietuviai vyrai ir moteris 
nuo 15 iki 48 metų esate kvie
čiami čia prisidėti.

Draugija moka pašalpą sergan
tiems nariams $6, 
vaitėje 1 .
riaus. Pomirtinė $250. Prašom at
vykti Įsirašymui bile kurią die
ną, išskiriant nedėldienį, iki ket
vergo vakaro, gegužės 81 d. Ofi
sus atidarąs nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Atsilankykite as
meniškai čia pažymėtu laiku tik
tai iki ketvergo vakarui į

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS OFISĄ, 
1739 So. Halsted St.
(“Naujienų” name).

Šis skelbimas vertas 10c.
su byle orderiu virš .......  $1.00

ALPS CLEANERS

—Ah-ha! What say? Okay?
—Ho-ho! Okay? 1’11 say!
—Now aren’t you glad you’re
—Mm-hm! You through? Take kere 
my place, 1*11 run for more.
—Awright, bring me ’bout four.
—Oh, ho! were you near dumb 
when you didn’t want to come! 
—Well, ain’t I here—by Jovė!— 
right in BIRUTE’s Grove? 1 
NAUJIENOS PICNIC! H’ray! 
JUNE THIRD, — oh, what a day!

, —We’ll sa

sudainuoja tuose
yęą didelis ma-

10,000 marŠuotojų 
uniformose ir for- 

netoli išimtinai mi- 
vienetų nariai, at- 
Michigan bulvaru 

Chicago Avė. į parodos

zika, tautų vėliavų sudėjimas. 
Chicagos meras Kelly kviečia 
Amerikos ir kitų kraštų gy
ventojus dalyvauti parodoj. 
Gubernatorius Henry Horner 
giria tautų dalyvavimų, nes ši- 
tokis įvykis suartina tautas ir 
šalina tarptautinius nesusipra
timus. Keturi trimitininkai 
duoda trimitą visoms ketu
rioms pasaulio dalims, kad 
jos yra kviečiamos dalyvauti 
Parodoj. Po to gražuolė ir 
jos svita atidaro skrynias, iš 
kurių išlekia kelios dešimtys 
karvelių. Tie karveliai yra 
žinių nešiotojai ir jų tikslas 
paskleisti žinių pasauliui, kad 
pasauline Paroda atsidarė. Tai 
simboliai, vienk išmintingai 
sugalvoti.

Po ceremonijų ore pasigirdo 
bombų sprogimas ir iš jų iš
sirito visų tautų vėliavos, ku
rios parečutų laikomos ilgai 
skrajojo ore.

Publikos Parodoj pirmų die
nų dalyvavo 155,000.

E. Mikužiutė.

SKALB. KAKLARAIŠČIAI IEa
— 2 už ..........................  1

BERNIUKAMS
SIUTAI ...........................
MAUDIMOSI SIUTAI 
rų ir berniuku. Rinktiniai Styliai ir 
grynų vilnų. Visų šaižų 
ir spalvų ..........................
ANSCO CAMERA — 
fuoja 2’4x3% paveikslą 
Tikra sensacija ..............

GREITAS PATARNAVIMAS1

Financial 
Pinansai-Paskolos

PINIGAI PASKOLOMS 

$100 iki $300 
1647 WEST 47th STREET

The Lithuanian Youth Sodely 
3259 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Please find enclosed 50c for subscription to the forth- 
coming issue of THE FURR0W (Vaga), whicli will con- 
tain the best literary stories and poetry wri(tęn by the 
Lithuanian youth. 1

DEL ŠVENČIŲ
MOTERŲ IR MERGINU BALTI KAUTAI. Kaip 
tik į laiką dėl Decoration Dienos. Didelis stakas iš 
MAIL ORDER DEPARTMENT© nupigintas grei
tam pardavimui. Waffle weaves, Flaneles ir Cords. 
Vertes iki $5.00. — 
Pasirinkimui .... ........................................
BALTI ČEBATUKAI vertės iki $3.00.
Perforations, Offords, kiekviena pora 
bargenas ...................................................
ČEBATUKŲ SPECIAL: Vienas Skyrius Moterims 
čebatukų — maišyto styliaus. Visokių šaižų. Įskai
tant ir baltus. Pakol jų ištenka 51.00 
už porą .........  1 ■

SURPRISE kartu su 49c
MAŽUTĘLIŲ DRESES — 
Labai gražios! ................... fcvV
MAUDYMOSI KOSTIUMAI dėl 
ET 69c~99c 
PUIKŪS PIQŪE SEJONAI. Geros 
Rūšies. Visų šaižų. StRf* 
$1.50 vertybė .......................

šiš Išpardavimas yra toks žymus, kad dėl jo ver
ta eiti mylių mylias. Tegul niekas jus nesulaiko. 
Vertybės dėl visos šeimos. Ateikite anksti ir pasi
naudokite šiais Dideliais Bargenais!!! PASTEBĖ
TINAI GRAŽIOS HOLLYWOOD MADOS. Nėra 
kiekvieno stylio kiekvienoj mieroj, bet tinkama su
siras dėl kiekvienos. Didelio saizo taipgi
3000 VISAI NAUJŲ DRESIŲ

*PIQUE
■ *GINGHAMS

j k ‘POLKA DOTS
*PERKALIO 

M IM. *IŠE1MUI
H M *ORGANDIES
M ■■ M M ♦ SPORTO

W ^^‘NAUJOVIŠKOS

PASIPUOŠKITE DECORATION DIENAI 
Chicago Mail Order Bargenų Outlete 

Sensacingi Spėriais!

NAUJOS PAVASARINĖS SKRY
BĖLĖS — Tūkstančiai pasirinkimui. 
Įskaitant baltos Vertės CQf* 
iki $1.88 ........................... V
DIDELĖS CARTWHEEL 
SUNK ATS Skrybėlės ....... fcOV
2000 BERETS — galutinam išnar- 
davimui. Jūsų pasi- I A A 
rinkimui po ........................... IMU
NUO LIETAUS PALERINOS —

VYRAI! IR JUS GALITE TAUPYTI!!!

Furnished Rooms
ANT rendos kambarys dėl vyro 

su visais parankumais ir valgiu, ne
brangiai. 4359 So. Maplewood Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai 

Wl**WWW**^*ii**<* lWlWW^-i>Z»-l***rf***^*W*<**V*<*1^^

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 8 šmotų 
miegkambario ii*' Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50, Springsai $2. 
Nauji matrasai $5 ir daug kitų įvai
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

Help Wanted—Female
DarbĮninkių Reikią_______

JAUNA moteris abelnam namų 
darbui, geri namai. Eiti namo arba 
gyventi ant vietos, skalbti nereikia. 
$4.00. Spaulding 2789.

Del vy

99c
Nufotop'ra-

, . ir $16 sa- 
sulig priklausomo sky-

įsirašymui bile kurią die- 
skiriant nedėldienį, iki ket-

- _ — - ■ - —- -j

to iki

širdingo, liuoso, lengvo, glamo
nėjančio ir žavejančio dainavi
mo paslaptį.

Tai mu‘sų Helena Pečukaitč.
Jau jų senai girdime dainuo

jant. Ji žavėjo chicagiečius 
savo maloniu balsu operetėj e 
Raganius. Bet tuomet ji dar 
nedainavo, kaip dabar dainuoja. 
Ji tuomet dainayo kaip ir visos 
dainuoja—su prfsispaudimu, su 
intempimu, po gana didele in
taką nežmoniško italijonišku'- 
mo.

Aš nežinau, kas davė Hele- 
dvasių šventu. Gal jos pa

vedė ją į gerąjį ūkelių 
sirado pati save 
timi santykiai sų naujomis pa
kraipomis muzikos srityje jai 
padėjo save susirasti. Kaip ten 
nebūtų, Helena: £ečukaitė pasi
darė visai kitoniška, pasidarė 
tikrai dainė, taip maloni, taip 
švelni, taip artima žmogaus sie
lai, kad jos žmogus galėtum 
klausyti visą vakarų ir vis no- 
rėtivmu, kad ji daugiau dainuo
tų. Daina, kaip ji jų mums 
dabar teikia, išrodo toks natū
ralūs dalykas, ne rėksmas, ne 
klyksmas, bet maloni, prieteliš- 
ka svajonių ir vilčių, meilės ir 
paguodos kalba. Jos dainos 
guodžia ir glamonėja, o to-gi 
mes labiausia trokštame iš dai
nos.

C H I C A G O MAI L ORDER 
BARGAIN OUTLET




